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بتار�خ  هيئة السوق املالية  من قبل مجلسصندوق سامبا العقاري تمت املوافقة ع�� الطرح العام للوحدات �� 

هـ  08/11/1438بتار�خ املالية   السوق  هيئة موافقة ع�� �عد ا�حصول  و تم تحدي��ا م)7/11/2006هـ (املوافق  16/10/1427

 م. 31/07/2017املوافق 
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CONFIDENTIAL 
 

اململكة  أنظمةبموجب مسؤولية محدودة مؤسسة ذات شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار، شركة الصندوق هو مدير 

 .07069-37رقم بموجب الرخصة هيئة السوق املالية  ة منومرخص 1010237159التجاري رقم  و�جلهاالعر�ية السعودية 

 

 

بال�امل وطلب االستشارة القانونية والضر�بية واملالية واالستشارات هذه الشروط واألح�ام  قراءةاملستثمر�ن  يجب ع��

 .األخرى حسبما يقت�ىي ا�حال، قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالصندوق 
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 إشعار هام

 

 ثمر�ن قراءة هذه الشروط واألح�ام املستيجب ع�� 
ً
) "لصندوق سامبا العقاري (ُ�شار إليھ فيما �عد باسم "الصندوق �افة

أن ي�ون املستثمرون ع�� استعداد و�نب�� عل��م استشارة مستشار ما�� مستقل قبل اتخاذ أي قرارات استثمار�ة. و�جب 

 ماري.تحمل �افة املخاطر واملسؤوليات املرتبطة بالقرار االستثل

 

عدت هذه الشروط واألح�ام من قبل شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار (ُ�شار إل��ا فيما �عد باسم "
ُ
" أو سامبا �ابيتالأ

 ")، و�� شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ومرخصة من هيئة السوق املالية بموجب الرخصة رقممدير الصندوق "

 القرار رقمموجب الستثمار العقاري الصادرة من مجلس هيئة السوق املالية بصناديق االئحة وفًقا ألح�ام  37-07069 

السوق املالية الصادر بموجب املرسوم املل�ي نظام م) استناًدا إ��  15/7/2006هـ (املوافق  19/6/1427بتار�خ  1-193-2006 

 ").األنظمةاسم "م) (ُ�شار إل��ا فيما �عد ب 31/7/2003هـ (املوافق  2/6/1424بتار�خ  30رقم م/

 

هـ املوافق  16/10/1427من قبل مجلس هيئة السوق املالية �� الصندوق وتمت املوافقة ع�� الطرح العام للوحدات �� 

املالية   السوق  هيئة موافقة ع�� �عد ا�حصول صندوق سامبا تحديث لشروط وأح�ام و تم إجراء آخر م.  7/11/2006

مع مراعاة الشروط  ل�جمهور و��ذا يطرح مدير الصندوق الوحدات . م31/07/2017فق هـ املوا 08/11/1438بتار�خ بتار�خ 

. وُ�حظر استخدام هذه الشروط واألح�ام ألي غرض وتنظم هذه الشروط واألح�ام االستثمار �� هذا الصندوق  املبينة هنا.

 آخر.

 

 تم إ�شاؤه وفًقا ألح�ام �� الهيئة الشرعيةمعايمفتوح ومتوافق مع  عامصندوق سامبا العقاري هو صندوق استثماري عقاري 

الصندوق هو تحقيق م�اسب رأسمالية متوسطة إ�� طو�ل األمد إ�� مستثمر�ھ عن طر�ق  هدف. و األنظمة ذات العالقة

ة �� اململكالقائمة االستثمار �� مشاريع تطو�ر األصول العقار�ة السكنية والتجار�ة والصناعية وحيازة وتطو�ر و�يع املبا�ي 

الشر�ات العقار�ة. ويعمل الصندوق �� �افة األوقات بالتوافق مع معاي�� الشريعة ال�ي توافق االستثمار �� العر�ية السعودية و 

 لصندوق.باعل��ا هيئة الرقابة الشرعية 

 

ع�� املز�د  درجة عالية من املخاطرة وقد ال ي�ون مناسًبا ل�افة املستثمر�ن. وللتعرفع�� االستثمار �� الصندوق ينطوي 

 الشروط واألح�ام.هذه من  (ز)2�شأن املخاطر املرتبطة باالستثمار �� الصندوق، ُير�� االطالع ع�� البند 

 

يتحمل مدير الصندوق املسؤولية عن املعلومات الواردة �� هذه الشروط واألح�ام، و�ؤكد ع�� أن هذه املعلومات ال تتضمن 

أي أمور يتع�ن  لم يتم إغفال ) وأنھللتحقق م��ا�عد بذل العناية املعقولة (حسب علمھ أو مضللة  خاطئةأي بيانات 

�� تار�خ هذه الشروط واألح�ام. وال ينب�� ع�� املستثمر�ن التعامل مع آراء مدير كما وذلك لألنظمة االفصاح ع��ا وفًقا 

 هنا ع�� أ��ا توصية لشراء الوحدات �� الصندوق.الواردة الصندوق 

 

أو تقديم أية معلومات أو االدالء بأية إعالن أي بإصدار أي �خص آخر سمسار أو الصندوق أي وسيط أو  ال يفوض مدير 

ع��  أي إعالنات أو تقديم أية معلومات أو االدالء بأية بياناتب القيامبيانات ترتبط بطرح أو بيع وحدات الصندوق. وإذا تم 

 مدير الصندوق.قبل من عامل معها ع�� أنھ قد تم اعتمادها الت، فال ينب�� االعتماد عل��ا وال يجوز ذلك النحو
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�ش�ل هذه الشروط واألح�ام طرًحا وال يجوز استخدامها كطرح أو دعوة �حيازة أي وحدات �� الصندوق من قبل أي ال 

طرحقانونًيا أو مسموًحا بھ، وال فيھ هذا الطرح ال ُ�عت�� �خص �� أي دولة 
ُ
طرح النظام يحظر هذه الوحدات ألي �خص  ت

 وحدات هذا الصندوق عليھ.

 

استشارة بخصوص أي أمور قانونية أو ضر�بية أو بحكم و�نب�� ع�� املستثمر�ن عدم اعتبار هذه الشروط واألح�ام 

 استثمار�ة أو أمور أخرى. وع�� املستثمر�ن أيًضا االستفسار عما ي��:

 لصندوق أو اس��دادها أو التصرف ف��ا.وحدات اتملك ن أاملتطلبات القانونية النافذة �� دولهم �ش ) أ

والعواقب الضر�بية األخرى ال�ي يمكن تطبيقها املتحصل عليھ من تملك وحدات �� الصندوق التبعات ع�� الدخل  ) ب

 .�اأو التصرف ف�الوحدات �� دولهم نتيجة لتملك أو اس��داد 

 

فيما يتعلق باألمور القانونية  ،ن واملستشار�ن القانوني�نينب�� ع�� املستثمر�ن التشاور مع من يمثلو��م، بما �� ذلك املحاسب�

 والضر�بية واألمور األخرى ا�خاصة بالصندوق أو االستثمار فيھ.



CONFIDENTIAL 
 

 جدول املحتو�ات

 4 ..................................................................................................................................................... دليل اصندوق  -1

 6 ............................................................................................................................................................ التعر�فات -2

 8 .................................................................................................................................. م�خص الشروط واألح�ام -3

 11 .................................................................................................................................................................. األح�امالشروط و 

 11 ...................................................................................................................................... اسم الصندوق ونوعھ -أ

 11 .......................................................................................................................... املقر الرئي�ىي ملدير الصندوق  -ب

 12 .................................................................................................................................................. مدة الصندوق  -ج

 12 ............................................................................................................................................. الصندوق أهداف  -د

 12 .......................................................................................................... االستثمار�ة للصندوق األهداف وصف  -ه

 12 ............................................................................................................... االس��اتيجية االستثمار�ة للصندوق  -و

 14 ........................................................................................................................ مخاطر االستثمار �� الصندوق  -ز

 17 ........................................................................................................................................................... ش��اكاال  -ط

 18 .................................................................................... الرسوم ومقابل ا�خدمات والعموالت وأ�عاب اإلدارة -ي

 22 ................................................................................................................................... أصول الصندوق  تثم�ن -ك

 22 ................................................................................................................................. الصندوق تداول وحدات  -ل

 24 ................................................................................................................................ حاالت انقضاء الصندوق   -م

 24 .................................................................................................................................... مجلس إدارة الصندوق   -ن

 27 ................................................................................................................................................. مدير الصندوق   -س

 29 ..................................................................................................................................................... أم�ن ا�حفظ  -ع

 29 ................................................................................................................................................................ املطور   -ف

 30 ............................................................................................................................................ املحاسب القانو�ي -ص

 30 ................................................................................................................................................... القوائم املالية -ق

 30 ................................................................................................................................................ املصا�ح تضارب  -ر

 31 ........................................................................................................................... رفع التقار�ر ملال�ي الوحدات -ش

 32 ............................................................................................................................................... املعلومات أخرى  -ت

 35 ................................................................................................................. دوق وأح�امھ�عديل شروط الصن -ث

 35 .................................................................................................................................................. النظام املطبق  -خ

 املالحق:

 36 ........................................................................................................................................... الشرعية الهيئة معاي�� -امل�حق أ

  37 ....................................................................................................................................... املا�� االفصاحم�خص  -امل�حق ب 

 83……………………………………………………………………مثال توضي�� لطر�قة حساب املؤشر االرشادي للصندوق  - جامل�حق 

 

 

 



CONFIDENTIAL 
 

 دليل الصندوق 

 صندوق سامبا العقاري  اسم الصندوق:

 

شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة م�جلة  مدير الصندوق:

ومرخصة باعتبارها "�خص مرخص لھ" بموجب  1010237159بموجب �جل تجاري رقم 

 .07069-37رخصة هيئة السوق املالية رقم 

 

 شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار

 برج اململكة

 شارع العليا

  220007: ص.ب

 ، اململكة العر�ية السعودية11311الر�اض 

www.sambacapital.com  

 

 شركة عقارات للتطو�ر واالستثمار العقاري املحدودة (عقارات) املطورون:

 ، اململكة العر�ية السعودية21543جدة  51344ص.ب: 

 

 الشركة السعودية للتطو�ر العقاري املحدودة (سر�د�و)

 ، اململكة العر�ية السعودية21483جدة  12944ص.ب: 

 

 الشركة السعودية �خدمات التقسيط املحدودة (سيس�و)

 ، اململكة العر�ية السعودية21331جدة  10402ص.ب: 

 

 شركة العيسائي للتطو�ر والتنمية (أد�و)

 ، اململكة العر�ية السعودية23326جدة  4199ص.ب: 

 

ا�عة ملجموعة شر�ات قاسم العيسائي �ل مطور من املطور�ن املذ�ور�ن أعاله هو شركة ت

 املحدودة

 

 (أو�اج) شركة مجموعة عمر قاسم العيسائي املحدودة

 ، اململكة العر�ية السعودية21471جدة  3035ص.ب: 

 

 شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار أم�ن ا�حفظ:

 برج اململكة، 

 شارع العليا
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  220007ص.ب: 

  11311الر�اض 

 السعوديةاململكة العر�ية 

www.sambacapital.com  

 

املحاسب 

 القانو�ي

 برا�س ووتر هاوس �و�رز 

 برج اململكة، الطابق ا�حادي والعشر�ن

 طر�ق امللك فهد

 11414الر�اض 

 اململكة العر�ية السعودية

www.pwc.com 

 

ئة الرقابة هي

 الشرعية:

 فضيلة الشيخ/ عبدهللا املنيع 

 فضيلة الشيخ/ د. عبدهللا املطلق 

 فضيلة الشيخ/ د. محمد ع�� القّري 

 فضيلة الشيخ/ د. عبد الستار أبو غدة 

 فضيلة الشيخ/ نظام �عقو�ي

 الشروط واألح�ام مؤهالت أعضاء هيئة الرقابة الشرعية. هذه ) من4(ت)((ت)2و�قدم البند 

 

 املثمن�ن العقار��ن ألصول الصندوق هم: املثمن العقاري:

 

)، �جل تجاري رقم ري/ماكس �ون �ون مكة اللعقار (مكتب مؤسسة  -

 ، اململكة العر�ية السعودية21955، مكة املكرمة 300374، ص.ب: 4031054078

السعودية)، �جل تجاري رقم  21شركة أر�ز لإلستثمار التجاري املحدودة (سنشري  -

 ، اململكة العر�ية السعودية.11372، الر�اض 300374، ص.ب: 1010178938

 

�� حال وجود فرص استثمار�ة جديدة، يجوز ملدير الصندوق أيًضا طلب إجراء تثم�ن من قبل 

 مثمن�ن عقار��ن آخر�ن مرخص�ن �� اململكة.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sambacapital.com/
http://www.sambacapital.com/
http://www.pwc.com/
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 عر�فاتالت

 .نتثم�: هو يوم ا�خميس الثا�ي �عد �ل يوم "يوم اإلعالن"

 �ل مستثمر محتمل �� الصندوق. من ستكمل�ال�ي  ش��اك: �� استمارة اال "استمارة الطلب"

 املحاسب�ن القانوني�نللصندوق، أو غ��ه من  املحاسب القانو�ي: هو شركة برا�س ووتر هاوس �و�رز، "املحاسب القانو�ي"

 مجلس إدارة الصندوق وهيئة السوق املالية.من قبل والذين يتم اعتمادهم �� اململكة العر�ية السعودية  �ناملرخص

 ": هو �ل يوم ت�ون فيھ سوق املالية السعودية (تداول) مفتوحة للتداول.يوم العمل"

 �� هيئة السوق املالية السعودية. ":الهيئة"هيئة السوق املالية" أو "املنظم" أو "

تھ أم�ن حفظ أصول فهيئة السوق املالية بصقبل هو سامبا �ابيتال أو أي أم�ن حفظ مرخص لھ من "أم�ن ا�حفظ": 

 الصندوق.

هو آخر يوم أر�عاء من �ل ر�ع سنة ميالدية (وإذا لم يكن هذا اليوم يوم عمل، فعندئذ ي�ون يوم التعامل هو  "يوم التعامل":

 الذي ي�ون يوم عمل).و يوم األر�عاء السابق لھ مباشرة 

) الشركة السعودية 2؛ (عقارات للتطو�ر واالستثمار العقاري املحدودة ة شرك) 1( -هو أحد املطور�ن اآلتي�ن:"املطور": 

 ) شركة العيسائي للتطو�ر والتنمية.4) الشركة السعودية �خدمات التقسيط املحدودة؛ (3للتطو�ر العقاري املحدودة؛ (

ا للوائح والذي ي�ون هو مجلس إدارة الصندوق واملع�ن أعضاءه من قبل مدير الصندوق وفًق  "مجلس إدارة الصندوق":

 عن االشراف ع�� أداء مدير الصندوق.
ً
 مسؤوال

هو سامبا �ابيتال، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مرخصة باعتبارها "�خص مرخص لھ" من  مدير الصندوق":"

 .ه 1428جمادى اآلخرة  10وتار�خ  07069-37هيئة السوق املالية بموجب الرخصة رقم 

 سامبا العقاري  ": هو صندوق الصندوق "

 ": هو صندوق مفتوح املدة.الصندوق املفتوح"

 هو �جل مال�ي الوحدات �� الصندوق. "�جل الصندوق":

 معاي�� السلوك ال�ي تنظمها اللوائح املعمول ��ا �حماية اآلخر�ن من خطر الضرر غ�� املعقول.تصرف يخالف هو  "االهمال":

املبا�ي سواء �انت سكنية، تجار�ة أو صناعية ذات القيمة االقتصادية ومثال ذلك �� املوارد العقار�ة  األصول العقار�ة":"

 ا�خام أو املطورة. األرا�ىيباإلضافة 

ويشمل ذلك تطو�ر البنية التحتية لألرا�ىي من شوارع، أرصفة، صرف ص��، إنارة، شبكة للهاتف الثابت "تطو�ر األرا��ي": 

 املتعمد للمشروع. وغ��ها حسب اش��اطات البلدية وفقا للمخطط

ويشمل ذلك تطو�ر املبا�ي و األرا�ىي حسب التصار�ح رخص البناء واملخططات املتعمدة من البلدية لذلك تطو�ر العقار": "

 سواء �انت مشاريع سكنية، تجار�ة أو صناعية. املشروع

وائد �ش�ل دوري وذلك من و�شمل العقارات السكنية، التجار�ة والصناعية ال�ي تحقق حاليا ع"أصول مدرة للدخل": 

خالل تأج��ها أو متوقع تحقيقها للعوائد �� حالة تأج��ها. مثالها: املجمعات السكنية، املحالت واملعارض واألسواق التجار�ة، 

 األبراج السكنية و/أو التجار�ة، املستودعات و الورش الصناعية وغ��ها من األصول املدرة للدخل.

 أيضا �ستثمر كما والودائع األجل قص��ة املالية باألدوات رئي�ىي �ش�ل �� �ستثمر ال�ياديق �� الصنو  "صناديق السيولة":

 األمر��ي الدوالر أو السعودي بالر�ال إصدارها يتم ال�ي املهي�لة املالية واملنتجات املالية والسندات الص�وك ��

 قيمة إج "صا�� أصول الصندوق"
ً
(بما �� ذلك الرسوم  ما�� ال��امات الصندوق �ع�ي قيمة إجما�� أصول الصندوق ناقصا

  املذ�ورة أعاله).
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-193-1�� لوائح صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  "اللوائح":

بتار�خ  30املل�ي رقم م/ م) بناًء ع�� قانون سوق املال الصادر باملرسوم 15/7/2006هـ (املوافق  19/6/1427بتار�خ  2006

 م). 31/7/2003هـ (املوافق  2/6/1424

 �� اململكة العر�ية السعودية. "السعودية" أو "اململكة":

 هيئة الرقابة الشرعية.�� املعاي�� ال�ي تحددها "معاي�� الهيئة الشرعية": 

 ال�ي ورد تفصيلهاو  �� علوم الشريعةلماء ال�ي تتألف من عو �� هيئة الرقابة الشرعية للصندوق  "هيئة الرقابة الشرعية":

 ).4(ت)(2�� البند 

 �� أح�ام وشروط الصندوق. "الشروط واألح�ام":

ل وحدة أو وحدات"
ّ
": حصة أي مالك �� الصندوق والذي يت�ون من وحدات أو جزء م��ا، و�عامل �ل وحدة ع�� أ��ا تمث

 حصة مشاعة �� صا�� أصول الصندوق.

 هو أي مستثمر �ستحوذ ع�� وحدة أو أك�� �� الصندوق. ت":الوحدا أو حامل "مالك

 هو تثم�نهو آخر يوم أر�عاء من �ل ر�ع سنة ميالدية (وإذا لم يكن هذا اليوم يوم عمل، عندئذ ي�ون يوم ال ":تثم�ن"يوم ال

الذي ي�ون يوم عمل).و يوم األر�عاء السابق لھ مباشرة 
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 م�خص الشروط واألح�ام

با العقاري، صندوق استثماري عقاري عام مفتوح ومتوافق مع معاي�� الهيئة صندوق سام الصندوق:

الشرعية ومؤسس بموجب أنظمة ولوائح اململكة العر�ية السعودية، وتنظمھ هيئة السوق 

 لالئحة صناديق االستثمار العقاري ( ُ�شار إل��ا فيما �عد 
ً
املالية السعودية وتم طرحھ وفقا

 ").األنظمةباسم "

ُيدار الصندوق من قبل شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار، شركة سعودية ذات مسؤولية  لصندوق:مدير ا

ومرخصة باعتبارها "�خص  1010237159محدودة م�جلة بموجب �جل تجاري رقم 

(ُ�شار إل��ا فيما �عد باسم  07069-37مرخص لھ" بموجب رخصة هيئة السوق املالية رقم 

 ير الصندوق")."سامبا �ابيتال" أو "مد

ن مدير الصندوق مجلس إدارة الصندوق (ُ�شار إليھ باسم " مجلس إدارة الصندوق: ") وفًقا مجلس إدارة الصندوق ُ�عّ�ِ

لألنظمة. ي�ون ما �سبتھ ثلث أعضاء مجلس إدارة الصندوق ع�� األقل أعضاء مستقل�ن وال 

 ي�ون عدد األعضاء املستقل�ن �� جميع األحوال أقل من إثن�ن.

 :أعضاء مجلس إدارة الصندوق هم

 .عبدهللا آل الشيخالسيد/  -

 السيد/البا�� طقطق. -

 عضو مستقل. -السيد/ محمد عبد الش�ور جزار -

 

تتو�� شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار منصب أم�ن حفظ أصول الصندوق. و�تم ��جيل  أم�ن ا�حفظ:

 .ا�حفظشركة تا�عة ألم�ن  العقارات التا�عة للصندوق باسم 

يحق ملدير الصندوق االعتماد ع�� خدمات واحد أو أك�� من املطور�ن ويعّ�ن حالًيا املطور�ن  املطور:

 اآل�ي ذكرهم:

 (عقارات). شركة عقارات للتطو�ر واالستثمار العقاري املحدودة -

 (سر�د�و). الشركة السعودية للتطو�ر العقاري املحدودة -

 حدودة (سيس�و).الشركة السعودية �خدمات التقسيط امل -

 شركة العيسائي للتطو�ر والتنمية (أد�و). -

�ل مطور من املطور�ن املذ�ور�ن أعاله �عُد شركة تا�عة ملجموعة عمر قاسم 

 .(أو�اج)العيسائي املحدودة 

 تحقيق م�اسب رأسمالية ع�� املدى املتوسط إ�� املدى الطو�ل. أهداف الصندوق:

� األصول العقار�ة السكنية والتجار�ة والصناعية وحيازة وتطو�ر و�يع املبا�ي االستثمار � اس��اتيجية الصندوق:

القائمة �� اململكة العر�ية السعودية واالستثمار �� الشر�ات العقار�ة (أي الشر�ات العقار�ة 

 ).الشرعية الهيئة معاي��املدرجة واملتوافقة مع 

 

الصندوق ع�� �سبة عالية من املخاطر. ملز�د من املعلومات، ُير�� االطالع ينطوي االستثمار �� مخاطر االستثمار �� 
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 (ز) من هذه الشروط واألح�ام.2ع�� بيان املخاطر �� البند  الصندوق:

 عام مفتوح  نوع الصندوق:

 السعودي. لالر�ا عملة الصندوق:

سعر الوحدة عند بدء 

 الصندوق:

 سعودي. لر�ا 10

ا�حد األد�ى ملبلغ 

 لالش��اك:

 سعودي. لر�ا 25,000

ا�حد األد�ى ملبلغ 

 االش��اك اإلضا��:

 سعودي. لر�ا 5,000

ا�حد األد�ى ملبلغ 

 االس��داد:

ملش���ي برامج خطط االدخار كما هو سعودي (باستثناء ما �سمح بخالف ذلك  لر�ا 5,000

 هذه الشروط واألح�ام).) ط من 2مو�ح �� الفقرة (

أيام قبول طلبات 

 ��داد:االش��اك واالس

 تقبل طلبات االش��اك واالس��داد �� أي يوم عمل.

مواعيد استالم طلبات 

 االش��اك واالس��داد:

قبل الساعة الواحدة �عد الظهر بتوقيت الر�اض �ل يوم ثالثاء سابق ليوم التثم�ن  ذي 

 الصلة.

قّيم أصول الصندوق ع�� أساس ر�ع سنوي (�ل ثالثة شهور). و��ون  أيام التثم�ن:
ُ
يوم التثم�ن هو آخر يوم  ت

أر�عاء من �ل ر�ع سنة ميالدية، وإذا لم يكن هذا اليوم يوم عمل، فعندئذ ي�ون يوم التثم�ن 

 هو يوم األر�عاء السابق لھ مباشرة والذي ي�ون يوم عمل.

يوم ي�ون يوم التعامل هو آخر يوم أر�عاء من �ل ر�ع سنة ميالدية، وإذا لم يكن هذا اليوم  يوم التعامل:

 عمل، فعندئذ ي�ون يوم التعامل هو يوم األر�عاء السابق لھ مباشرة والذي ي�ون يوم عمل.

يوم التثم�ن، وإذا لم يكن هذا اليوم ل التا��من األسبوع ي�ون يوم االعالن هو يوم ا�خميس  أيام االعالن:

 يوم عمل، في�ون يوم العمل التا�� مباشرة هو يوم االعالن.

ع عوائد تار�خ �سو�ة/دف

 االس��داد:

 يوم التثم�ن ذي الصلة. �عد ثالث�نال يوم العمل  �� 

 % من مبلغ االش��اك وقت االش��اك �� وحدات الصندوق.1.75يدفع �ل مستثمر ما �سبتھ  رسوم االش��اك:

دفع �� �ل ر�ع سنة (أي محسو�ة عن األيا2.25 رسوم االدارة:
ُ
 من صا�� قيمة أصول الصندوق ت

ً
م % سنو�ا

). 360الفعلية ل�ل ر�ع سنة باعتبار أن السنة 
ً
 يوما

من املتوقع أن الصندوق سوف يدفع ل�ل مطور رسوم أداء وقت تصفية �ل عقار. وقد تم  رسوم أداء املطور:

التفاوض واالتفاق حول رسوم األداء �� ظروف مماثلة. وُيشار إ�� أن رسوم أداء املطور تختلف 

ب رسوم األداء املقدرة ل�ل مشروع �� �ل يوم تثم�ن بناًء ع�� قيم من مطور آلخر. و�تم احتسا

 عقارات الصندوق املعنية وال�ي سيتم ا�ع�اسها �� صا�� قيمة األصول.

إ�� جانب كما هو مو�ح �� الفقرة (ي) قد يدفع الصندوق ل�ل مطور �عض الرسوم األخرى  رسوم املطور�ن األخرى:

لعقار املع�ي من غ�� مجموعة العيسائي، يتم أيًضا دفع الرسوم رسوم األداء. وإذا تمت حيازة ا

 االضافية التالية من قبل الصندوق إ�� املطور ذي الصلة:
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 من سعر الشراء. %2.5%:1.5رسوم االستحواذ ع�� عقار جديد بنسبة  •

 % من سعر البيع.2.5رسوم بيع العقار بنسبة  •

 

 م �� األوقات التالية و�املبالغ التالية:للمستثمر�ن اس��داد وحدا�� تكرار االس��داد:

 ال �سمح باالس��داد �� السنة األو�� من حيازة املستثمر للوحدات. •

خالل السنوات الثانية والثالثة والرا�عة من استثمارهم �� الصندوق، يجوز �حام��  •

% من الوحدات ال�ي يمل�و��ا وذلك �ش�ل 25الوحدات اس��داد ح�ى ما �سبتھ 

 سنوي.

 وجد حد لنسبة االس��داد خالل السنة ا�خامسة وما يل��ا.ال ي •

 من تار�خ أول تقييم الش��اك يقوم الصندوق بتحميل رسوم اس��داد ع�� حام�� الوحدات رسوم االس��داد:

 ع�� النحو اآل�ي:مالك الوحدات 

 % من صا�� قيمة أصول الوحدات املس��دة.1.50قبل ��اية السنة الثانية:  •

 % من صا�� قيمة أصول الوحدات املس��دة.1ثة: السنة الثال •

 % من صا�� قيمة أصول الوحدات املس��دة.0.75السنة الرا�عة:  •

 السنة ا�خامسة وما �عدها: ال يوجد رسوم اس��داد. •

 عن �افة ت�اليف املشاريع، مثل ت�لفة حيازة األرض وت�لفة تطو�ر  نفقات الصندوق:
ً
ي�ون الصندوق مسؤوال

 املشروع.

 عن نفقاتھ االدار�ة واملهنية والتشغيلية والنفقات األخرى، مثل: رسوم ي 
ً
�ون الصندوق مسؤوال

ا�حفظ وامل�افآت املدفوعة ألعضاء مجلس إدارة الصندوق ونفقات التقو�م واملحاسب 

القانو�ي واملصار�ف القانونية واالستشار�ة والتقا�ىي ونفقات النشر. وليس من املتوقع أن 

% من صا�� قيمة 0.50نفقات االدار�ة واملهنية والتشغيلية والنفقات األخرى تتعدى هذه ال

 األصول بالصندوق �ل سنة.

 الهيئة معاي��ب االل��ام

 :الشرعية

. ويع�ن معاي�� الهيئة الشرعيةيقوم الصندوق باالستثمارات وإدارة شؤونھ بطر�قة تتوافق مع 

 عاي�� املعمال الصندوق وضمان توافقها مع مدير الصندوق هيئة الرقابة الشرعية ملراقبة أ

 �ش�ل دائم.املذ�ورة 

صدرها هيئة السوق املالية. النظام املطبق:
ُ
 يخضع الصندوق ألنظمة اململكة العر�ية السعودية واللوائح ال�ي ت

 م.2007ف��اير  7تم طرح الصندوق بتار�خ  تار�خ الطرح

معيار قياس أداء 

 الصندوق 
سهم الشر�ات العقار�ة أل  التوزيعات النقدية % من �سبة عائد25 -

 بالقيمة السوقية).
ً
 املدرجة (مرجحا

 بالقيمة  % من ارتفاع قيمة األسهم �� الشر�ات العقار�ة15 -
ً
(مرجحا

 .السوقية)

% من �سبة العائد ع�� سلة ص�وك ذات ف��ة استحقاق تبلغ ثالثة 60 -

 أعوام بناًء ع�� العائد عند موعد االستحقاق.

 ط واألح�ام:الشرو 
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 املقدمة: )1

") و�شغيلھ، وهو الصندوق تتضمن هذه الشروط واألح�ام ا�خاصة بطرح وحدات "صندوق سامبا العقاري" ("

، وتم إ�شاؤه �� اململكة العر�ية السعودية  الشرعية الهيئة معاي��صندوق استثمار عقاري عام مفتوح ومتوافق مع 

") الصادرة من قبل األنظمة") وفق الئحة صناديق االستثمار العقاري ("ةاململك" أو "اململكة العر�ية السعودية("

") وُ�دار من قبل شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار هيئة السوق املاليةمجلس هيئة السوق املالية السعودية ("

عن  الصادر  07069-37") و�� �خص مرخص لھ بموجب ال��خيص رقم "مدير الصندوق أو سامبا �ابيتال" ("

 هيئة السوق املالية.

ال يجوز أن يتعامل املستثمرون مع محتو�ات هذه الشروط واألح�ام ع�� أ��ا تمثل استشارة استثمار�ة أو ضر�بية 

أو ز�و�ة أو قانونية، بل يجب ع�� جميع املستثمر�ن االطالع ع�� هذه الشروط واألح�ام والتحري والتحقق بأنفسهم 

وق، وذلك بخصوص املزايا واملخاطر املرتبطة باالستثمار �� الصندوق. وُ�ن�ح من فرص االستثمار �� الصند

املستثمرون باستشارة مستشار��م املهني�ن ومديري ال��وات ومستشاري الضر�بة ومستشار��م القانوني�ن أو 

 املحاسب�ن �شأن شراء وحيازة وحدات الصندوق والتصرف ف��ا.

 روط واألح�ام املعا�ي املو�حة قر�ن �ل م��ا �� امل�حق رقم (أ).ي�ون للعبارات املذ�ورة �� هذه الش

 

 الشروط واألح�ام: )2

 

 اسم الصندوق ونوعھ: . أ

". وهو صندوق استثمار عقاري عام مفتوح ومتوافق مع معاي�� الهيئة صندوق سامبا العقاري اسم الصندوق هو "

 ائح التنفيذية ذات العالقة.تم إ�شاؤه �� اململكة العر�ية السعودية وفق اللو   الشرعية

 

 عنوان املوقع الرئي��ي ملدير الصندوق وموقعھ االلك��و�ي: . ب

 شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار : االسم

 برج اململكة، شارع العليا : العنوان

 220007ص.ب: 

 11311الر�اض  

 اململكة العر�ية السعودية  

 www.sambacapital.comاملوقع اإللك��و�ي:  

 8001245599الرقم املجا�ي داخل اململكة العر�ية السعودية: 

 00966114149888من خارج اململكة: 

 

 مدة الصندوق: . ج

، ويستمر �� مزاولة عملياتھ دون توقف �ح�ن إ��ائھ وفق ما هو منصوص عليھ �� البند املدة ي�ون الصندوق مفتوح

ويع��م  م). 7/1/2007هـ (املوافق  18/12/1427(م) من هذه الشروط واألح�ام. وقد بدأت عمليات الصندوق �� )2(

مدير الصندوق طرح وحدات �� الصندوق طيلة مدة الصندوق، و�مكن أثناء قيامھ بذلك أن تز�د قيمة أصول 

مدة الصندوق وفقا للقيود املذ�ورة  الصندوق. و�جوز ملال�ي الوحدات أن �س��دوا �عض أو جميع وحدا��م خالل

http://www.sambacapital.com/
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 �� فقرة تكرار االس��داد، مما قد يخفض من قيمةأصولھ.

 

 أهداف الصندوق: . د

يتم كما أنھ س الهدف االستثماري للصندوق هو تحقيق م�اسب رأسمالية للمستثمر�ن ع�� املدى املتوسط والبعيد

 . استثمار أي م�اسب محققة ةعادإ

 

 

 وأهدافھ االستثمار�ة:وصف لغرض الصندوق  . ه

الصندوق إ�� تحقيق أهدافھ عن طر�ق االستثمار �� األصول العقار�ة �� اململكة وأسهم الشر�ات العقار�ة ��دف 

املدرجة �� سوق األوراق املالية السعودية (تداول) وصناديق السيولة وكذلك الصناديق االستثمار�ة العقار�ة العامة 

 وا�خاصة.

 

 جيات ال�ي سيتبعها الصندوق لتحقيق أهدافھ:م�خص لالس��اتي . و

 وصف لنوع (أنواع) األصول العقار�ة ال�ي �ستثمر ف��ا الصندوق: .1

 :يجوز للصندوق القيام باأل�شطة التالية

املبا�ي األرا�ىي ا�خام و/أو املطورة و  األصول العقار�ة �� اململكة بما �� ذلك و/أو تطو�ر  االستحواذ )1(

 لتجار�ة والصناعية.والعقارات السكنية، ا

القائمة سواء �انت سكنية، تجار�ة،  ، املبا�ياألصول العقار�ة املدرة للدخل و/أو تطو�راالستحواذ  )2(

مملوكھ لھ أو أرا�ىي   . و�مكن للصندوق أن يطور وذلك لبيعها أو تأج��ها فندقية أو صناعية

 .لغرض تأج��ها �غرض امتالك أصول مدرة للدخلمستأجره 

 �� األرا�ىي واملبا�ي التجار�ة والسكنية والصناعية بالتقسيط.بيع و/أو تأج )3(

 .امتالك حصص أغلبية أو أقلية �� مشاريع عقار�ة )4(

 االستثمار �� الشر�ات العقار�ة املدرجة �� تداول. )5(

 االستثمار �� الصناديق االستثمار�ة العقار�ة العامة. )6(

 �� صناديق السيولة املتوافق
ً
ة مع معاي�� الهيئة الشرعية واملرخصة من وقد �ستثمر الصندوق أيضا

بنسبة ال تتجاوز  هيئة السوق املالية (بما �� ذلك تلك الصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق 

�ش�ل رئي�ىي باألدوات املالية قص��ة األجل كما  ) وال�ي �ستثمر ��% من صا�� أصول الصندوق 20

نتجات املالية املهي�لة ال�ي يتم إصدارها بالر�ال الص�وك والسندات املالية وامل �ستثمر أيضا ��

 السعودي أو الدوالر األمر��ي.

 الظروفقد يختلف هي�ل املحفظة االستثمار�ة للصندوق وت�و���ا من وقت آلخر بناًء ع�� 

 والتقلبات �� قيمة املحفظة.

تملك العقار �� ب يتوافق الصندوق واستثماراتھ �� جميع األوقات مع األنظمة السار�ة واملتعلقة

 .، بما �� ذلك نظام تملك غ�� السعودي�ن للعقار واستثماره. اململكة

 سياسات تركز االستثمار: .2

 �ع��م الصندوق االستثمار فقط �� األصول العقار�ة والشر�ات والصناديق �� اململكة.
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 ت�ون �سب تنوع االستثمارات بالصندوق ع�� النحو التا��:

 % من صا�� قيمة أصول الصندوق.50الشر�ات العقار�ة لن يتجاوز ما �سبتھ االستثمار �� أسهم  )1(

االستثمار �� املشاريع العقار�ة (فيما يتعلق بمشاريع التطو�ر ا�جديدة أو املشاريع قيد التطو�ر) مجتمعة  )2(

 % من صا�� قيمة أصول الصندوق.90لن يتجاوز ما �سبتھ 

مع معاي�� الهيئة الشرعية واملرخصة من قبل هيئة السوق االستثمار �� صناديق السيولة املتوافقة  )3(

% من صا�� 20املالية (بما �� ذلك تلك الصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق) لن يتجاوز ما �سبتھ 

 قيمة أصول الصندوق.

�� ع لصندوق �� أي مشروع عقاري إال إذا �ان املطور أو شر�اتھ التا�عة �ستثمرونا �ستثمرال يجوز أن  )4(

 % من املشروع ذات العالقة.20ما �سبتھ  األقل

 ا�حد األع�� ا�حد األد�ى فئة األصل

 %90 %0 املشاريع العقار�ة املباشرة

 %50 %0 أسهم الشر�ات العقار�ة املدرجة بالسوق السعودي

 %20 %0 الشرعية الهيئة معاي��صناديق السيولة املتوافقة مع 

  %100 %0 النقد
السابقة �سب اس��شادية وتخضع للمراجعة الدور�ة من قبل مدير الصندوق. و�جوز �عديل هذه  �عت�� النسب

النسب بموافقة مجلس إدارة الصندوق إذا اعت�� ذلك �� مص�حة مال�ي الوحدات. و�� حال �عديل النسب 

لشروط السابقة، فيتم كذلك ا�حصول من خالل مدير الصندوق ع�� موافقة هيئة السوق املالية ع�� ا

 واألح�ام املعدلة.

 صالحيات االق��اض للصندوق وسياسة مدير الصندوق �� ممارسة تلك الصالحيات: .3

 لتقديره ا�خاص و�مقدار ما �سمح بھ النظام أن يحصل ع�� تمو�ل من شركة سامبا 
ً
يجوز ملدير الصندوق وفقا

�جب أن ال تز�د قيمة هذا التمو�ل عن �ابيتال أو من أي طرف آخر، وذلك بأفضل النسب املتوفرة �� السوق. و 

% من صا�� قيمة أصول الصندوق وأن �ستخدم �� االستثمارات و/أو لسد النقص املؤقت �� 10�سبة 

السيولة. و�جب �سديد هذا التمو�ل خالل عام واحد من تار�خ ا�حصول عليھ ما لم يحدد مدير الصندوق غ�� 

 .الشرعية يئةاله معاي��ذلك و�جب أن يتوافق التمو�ل مع 

 

 وسائل وكيفية استثمار النقد املتوافر �� الصندوق: .4

 
ً
 عاما

ً
املتوافقة مع  يجوز للصندوق استعمال النقد املتوافر �� استثمارات �� صناديق السيولة املطروحة طرحا

من قبل مدير  معاي�� الهيئة الشرعية واملرخصة من ِقَبل هيئة السوق املالية (بما �� ذلك تلك الصناديق املدارة

الصندوق) وال�ي �ستثمر �� الص�وك والسندات املالية واملنتجات املهي�لة ال�ي تصدر بالر�ال السعودي أو الدوالر 

 األمر��ي.

 

 مخاطر االستثمار �� الصندوق: . ز

ينطوي االستثمار �� الصندوق ع�� مخاطر كب��ة ولذلك فإنھ يناسب فقط األ�خاص الذي يمك��م تحمل  •

امل استثمارا��م �� الصندوق واأل�خاص الذين ال يحتاجون سيولة �� استثمارهم. وفيما ي�� خسارة �

قائمة غ�� حصر�ة �عوامل املخاطر ال�ي ينب�� مراعا��ا �عناية عند تقييم االستثمار �� الوحدات املطروحة. 
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ذ�ورة قبل القيام ومن املهم أن يراجع املستثمرون املحتملون عن كثب وأن يفهموا عوامل املخاطر امل

 باالستثمار �� الصندوق.

يتحمل �ل مستثمر املسؤولية �املة عن أي خسارة مالية ناتجة من االستثمار �� الصندوق ما لم تكن تلك ا�خسارة 

 �سبب اهمال أو تقص�� متعمد من قبل مدير الصندوق.

 طبيعة مخاطر االستثمار:

ملب�ن �� هذه الشروط واألح�ام دون وجود ضمانات لتحقيق عائد ع�� يتطلب االستثمار �� الصندوق ال��اًما حسب ا

رأس املال املستثمر. وال يوجد ضمان بأن الصندوق سوف ي�ون قادرا ع�� تحقيق عوائد إيجابية ع�� استثماراتھ �� 

 الوقت املناسب، أو �� أي وقت ع�� اإلطالق. 

 :عدم القدرة ع�� �سييل األصول و  مخاطر السيولة

أصول الصندوق �ش�ل عام غ�� قابلة للتسييل السريع و�مكن أن يصعب بيعها أو التصرف ف��ا ع�� نحو  و�عت�� 

آخر، وإذا تم بيعها من املحتمل أال تحقق السعر الذي يتوقعھ مدير الصندوق كقيمة عادلة لها أو ال يمكن بيعها �� 

صندوق أي عائد ع�� أصولھ و�مكن أن يخسر غضون اإلطار الزم�ي الذي ينشده الصندوق. وعليھ، قد ال يحقق ال

 املستثمر �عض أو جميع رأس مالھ الذي استثمره.

 مخاطر االستثمار �� صناديق أخرى: 

قد �ستثمر الصندوق بحسب هذه الشروط واألح�ام �� صناديق أخرى سواء �انت صناديق عقار�ة عامة أو 

فإن أي انخفاض �� قيمة هذه االستثمارات سيأثر سلبا  وعليھ الشرعية الهيئة معاي��صناديق سيولة متوافقة مع 

 ع�� سعر وحدة الصندوق.

 مخاطر انحراف النتائج الفعلية عن املس��دفة:

قد تنخفض عوائد أي مشروع من مشاريع الصندوق العقار�ة عن العوائد املتوقعة لها من قبل مدير الصندوق 

ص من قبل ا�جهات املختصة، نقص ��  يخا� �ش��اطات الا�غ��  أحد ا�حاالت التالية: تأخر اصدار ال��اخيص، �سبب

أو العمالة �� السوق، تأخر أو �ع�� للمقاول، التقلبات والتغ��ات �� السوق العقاري وغ��ها من األسباب  البناء مواد

 مما قد ينعكس سلبا ع�� سعر الوحدة. 

 مخاطر االعتماد ع�� موظفي مدراء الصندوق:

ق، وإن خسارة ألي من هؤالء و خ��ة �� إدارة الصند ي ق ع�� موظف�ن ومدراء متخصص�ن ذو �عتمد مدير الصندو 

 ق. و املوظف�ن قد يأثر ع�� أداء الصند

 مخاطر االق��اض: 

 من 3 البند مع يتوافق بما الصندوق  أصول  قيمة صا�� من% 10 �سبتھ مابحد أق�ىى  االق��اض لصندوق ل يجوز 

 خاصةا� تمو�ليةال ت�اليفد ي�ون هناك أثرا سلبيا ع�� سعر الوحدة �سبب الق االق��اض حالة و��) و( الفقرة

، و�� حالة عدم قدرة الصندوق ع�� وفاء القرض قد يخسر جزء أو  الشرعية الهيئة معاي�� مع واملتوافقة بالقرض

  �امل أصولھ املقدمة كضمان لهذا القرض.

 مخاطر املطور: 

عطفا ع�� خ����م العقار�ة و�� حال اختيار العقارات املراد االستحواذ عل��ا  الصندوق �عتمد ع�� مطور�ھ �� عملية

أيضا �� استخراج  عدم التوفيق �� اختيار العقار قد ينجم عن ذلك أثر سل�ي ع�� أداء الصندوق. كما �عتمد عل��م

حدة �� حالة عدم تنفيذ . مما قد يؤثر ع�� سعر الو �ش�ل حصري  ال��اخيص الالزمة للتطو�ر ثم �� تنفيذ املشاريع

 املشروع بالش�ل املطلوب.
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 مخاطر تضارب املصا�ح:

وذلك �سبب تو�� مدير الصندوق وشر�اتھ التا�عة ومدراء وشر�اء �ل  مصا�ح تضاربحاالت  يواجھ الصندوق قد 

 �عمل ان الصندوق  ملدير يجوز  م��ا ملجموعة واسعة من العمليات �� ما يتعلق بالنشاط العقاري أو التجاري. 

 األهداف نفس لها ال�ي تلك ذلك �� بما حسابات أو شر�ات، أخرى، صناديق �� �شارك أن أو مستشار، بمثابة

 ا�خدماتتتأثر  الأ شر�طة لآلخر�ن مماثلة خدمات تقديم الصندوق  ملدير يجوز . الصندوق  �� ال�ي لتلك االستثمار�ة

 تطرأ فورا. تضار�ات أي حل لضمان ��س� سوفكما أنھ  األوقات، جميع �� للصندوق  تقدم ال�ي

 فرض رسوم األرا�ىي البيضاء: مخاطر 

تصدر  عندمااألرا�ىي املطورة و  و/أو �ستثمر الصندوق �ش�ل رئي�ىي �� األصول العقار�ة وم��ا األرا�ىي ا�خام 

يع رسوم سنو�ة ع�� األرا�ىي البيضاء قد ينطبق ذلك ع�� جزء أو جما�جهات املختصة قرارات تقت�ىي بتطبيق 

 سعر وحدة الصندوق. قد تخفضمشاريع الصندوق مما ي��تب عليھ دفع رسوم سنو�ة 

 

 مخاطر توزيعات األر�اح:

ال ��دف الصندوق �ش�ل عام إ�� توزيع أر�اح أو غ��ها من التوزيعات، لكنھ ��دف إ�� إعادة استثمار جميع دخل 

صندوق مناسًبا للمستثمر�ن الراغب�ن �� عوائد جار�ة وأر�اح الصندوق. ووفًقا لذلك، قد ال ي�ون االستثمار �� ال

 ألغراض مالية أو ضر�بية. 

 مخاطر االستثمارات العقار�ة:

يخضع االستثمار �� الصندوق ملخاطر معينة مرتبطة بملكية األصول العقار�ة والقطاع العقاري �ش�ل عام. و�مكن 

ا تأثر صا�� قيمة األصول للوحدات �ش�ل عك�ىي نتيجة أن تتأثر قيمة االستثمارات العقار�ة �� الصندوق و�تبعه

انخفاضات �� القيمة العقار�ة وعدم سيولة االستثمار واملخاطر املرتبطة بالظروف االقتصادية العاملية واإلقليمية 

رتفاعات والوطنية واملحلية وال�وارث الطبيعية واالرهاب وا�حروب واالمتثال للقوان�ن البيئية واملسؤولية البيئية واال 

�� ت�لفة التمو�ل واالفراط �� البناء وا�حالة املالية للمستأجر�ن وعدم إشغال العقارات لف��ات طو�لة واالرتفاعات 

�� الضرائب العقار�ة والتغ��ات �� أنظمة تقسيم املناطق والتأخ��ات �� البناء وتجاوزات الت�اليف وعدم وجود 

 غ�� �اف ومخاطر التمو�ل وز�ادة املنافسة، باإلضافة إ�� أسباب أخرى.غطاء تأم�ن ع�� ا�خسائر أو وجوده �ش�ل 

 

 مخاطر �غّ�� ظروف السوق:

سوف �عتمد األداء املستقب�� للصندوق �ش�ل كب�� ع�� التغي��ات ال�ي تطرأ ع�� ظروف العرض والطلب ا�خاصة 

ية اإلقليمية واملحلية؛ واملنافسة امل��ايدة بقطاع العقارات؛ وال�ي من املمكن أن تتأثر بالظروف االقتصادية والسياس

 
ً
حدث تأث��ا

ُ
وال�ي تؤدي إ�� انخفاض �� قيمة العقارات والتقلبات �� العرض والطلب، لذا، فهذه التغ��ات يمكن أن ت

 ع�� أداء الصندوق 
ً
 كب��ا

ً
 .وسعر الوحدة سلبيا

 مخاطر التطو�ر العقاري 

 ، ع�� سبيل املثال ال ا�حصر، ما ي��:�شمل مخاطر بناء و�سو�ق مشروع عقاري جديد

) عدم القدرة ع�� تحقيق 3) تجاوز الت�اليف املحددة، (2) التأخ�� �� االن��اء من األعمال �� الوقت املناسب، (1(

 ع�� مخاطر 5عقود إيجار أو مبيعات باملعدالت املتوقعة، (
ً
) القوة القاهرة. إن البدء �� مشروع جديد ينطوي أيضا

بي��ا ا�حصول ع�� املوافقات والتصار�ح ا�ح�ومية الالزمة لتقسيم األرا�ىي واإلشغال، وغ��ها من أخرى، من 

  الغ�� مكتملة املوافقات والتصار�ح ا�ح�ومية األخرى املطلو�ة، وت�اليف التطو�ر العقاري املتصلة باملشاريع
ً
. ونظرا
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�شائية وتطو�ر�ة معينة، فإن إنجاز املشاريع سوف ألن االستثمار �� الوحدات هو استثمار غ�� مباشر �� مشاريع إ

 ي�ون لھ تأث�� مباشر وكب�� ع�� قيمة الوحدات.

 مخاطر تثم�ن العقارات:

�ستند تثم�ن األصول العقار�ة إ�� ا�حسابات والتقديرات املعدة من قبل مثمن�ن عقار��ن خارجي�ن. و�عت�� التثمينات 

ير دقيق للقيمة ال�ي يمكن ا�حصول عل��ا عند بيع ذلك العقار. وملدير �� مجرد تثم�ن لقيمة العقار وليست تقد

الصندوق استخدام االج��اد املعقول عند االعتماد ع�� تلك التثمينات. ومع هذا، فإن التغ��ات ال�ي قد تحدث �� 

وال�ي قد  تالسوق العقاري السعودي يمكن أن تؤثر عكسًيا ع�� مدى موثوقية التقديرات ا�خاصة بقيمة العقارا

 .تؤثر ع�� سعر الوحدة

  

 مخاطر عدم تنوع االستثمارات:

 �حجم أصول الصندوق. ولذلك فإن األداء 
ً
من املمكن أن يحتفظ الصندوق ببضعة استثمارات كب��ة �سبيا

الضعيف لعدد قليل من االستثمارات، أو أحد تلك االستثمارات، يمكن أن ينتج عنھ انخفاض أك�� �� أصول 

 ع��  باملقارنة مع ا�حالة ال�ي ت�ون ف��ا األصول موزعة ع�� عدد أك�� من االستثمارات الصندوق 
ً
مما قد يؤثر سلبا

 .سعر الوحدة

 مخاطر إخالل األطراف األخرى:

 معهم و�مكن أيًضا أن يتكبد 
ً
يتعرض الصندوق ملخاطر ترتبط بإخالل األطراف األخرى الذين يزاول الصندوق أعماال

 بال�امل إلخالل األطراف  الصندوق مخاطر 
ً
اإلخفاق �� التسو�ة. و�� ظروف معينة، قد ي�ون الصندوق ُمعرضا

 األخرى، بما �� ذلك املدير�ن، والشر�ات العقار�ة املدرجة، ومال�ي األرا�ىي، واملطور�ن، والبنوك املقرضة واملطور�ن

 .مما قد يؤثر ع�� سعر الوحدة

 مخاطر عمليات االس��داد الكب��ة:

% من صا�� قيمة أصول الصندوق �� يوم �عامل مع�ن، قد ال 10ا تم استالم طلبات اس��داد تتجاوز ما �سبتھ إذ

ي�ون لدى الصندوق نقد �اف متوفر لتغطية طلبات االس��داد، وقد يتسبب ذلك �� تأخ�� �� طلبات االس��داد. 

ت غ�� مناسبة لتغطية طلبات االس��داد عالوة ع�� ذلك، قد يضطر الصندوق إ�� �سييل جزء من أصولھ �� أوقا

 تلك. وقد ي�ون لذلك أثر عك�ىي ع�� االستثمارات بالصندوق وأدائھ وع�� سعر الوحدة.

 املخاطر النظامية والتشريعية والضر�بية:

املعلومات الواردة �� هذه الشروط واألح�ام �ستند ع�� التشريعات ا�حالية املنشورة وقت إصدار الشروط 

. وقد تطرأ �غ��ات نظامية وضر�بية وز�و�ة و�شريعية �� اململكة أو خارجها خالل مدة الصندوق، وال�ي واألح�ام

 ضرائب مفروضة 
ً
يمكن أن ي�ون لها تأث�� سل�ي ع�� الصندوق، أو استثماراتھ، أو املستثمر�ن األفراد. وال توجد حاليا

ك ضمان بأن نظام الضرائب ا�حا�� املعمول بھ داخل ع�� الصناديق االستثمار�ة داخل اململكة ومع ذلك فليس هنا

 اململكة لن يتغ��.

 

 مخاطر االستثمار �� الصندوق ليس كمخاطر ود�عة �� بنك: •

ال �عت�� االستثمار �� الصندوق بمثابة ود�عة �� بنك أو غ��ه من مؤسسات االيداع املؤمن عل��ا، وإنما هو حيازة 

 وحدات �� صندوق عقاري.
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 :االش��اك . ط

يمكن للمستثمر�ن االش��اك �� الوحدات �� �ل يوم �عامل (نرجو االطالع ع�� �عر�ف يوم التعامل ��  )1(

قائمةالتعر�فات املحددة) و�تم إصدار الوحدات ع�� أساس صا�� قيمة األصول املحددة �� يوم التثم�ن ذي 

قيت مدينة الر�اض �� يوم الثالثاء ظهًرا بتو  1:00الصلة. و�جب أن يتم استالم أي طلب لالش��اك قبل الساعة 

 الذي �سبق مباشرة يوم التثم�ن ذي الصلة.

يجب ع�� املستثمر�ن الراغب�ن �� شراء الوحدات �� الصندوق �عبئة نموذج طلب االش��اك املعدة للغرض 

 ").الطلب "نموذجو�سليمها ملدير الصندوق وال�ي بموج��ا يتم ��جيل طلب االستثمار �� الصندوق (ُ�شار إل��ا باسم 

 لدى مجموعة سامبا املالية و�ودع فيھ مبلغ 
ً
لالش��اك �� وحدات الصندوق، يجب ع�� املستثمر أن يفتح حسابا

االش��اك. وعند استالم استمارة الطلب، تنسق مجموعة سامبا املالية وشركة سامبا �ابيتال لضمان تخصيص 

 تم إيداعھ وأنھ  املبالغ لالستثمار �� الصندوق. و�تحمل املستثمر 
ً
املسؤولية منفرًدا لضمان أن مبلغ االش��اك �امال

 متوفر �� حسابھ املفتوح مع مجموعة سامبا املالية قبل االش��اك �� وحدات الصندوق.

ر�ال سعودي وا�حد األد�ى ملبلغ االش��اك اإلضا��  25,000و�صورة عامة، فإن ا�حد األد�ى ملبلغ االش��اك هو  )2(

 شركةي ل سعودي. ومع هذا، بالنسبة لألفراد املستثمر�ن �� الصندوق من خالل خطة ادخار أل ر�ا 5,000هو 

تتقدم بطلب ملدير الصندوق إلضافة الصندوق من ضمن الصناديق املتاحة �خطط ال��امج االدخار�ة ا�خاصة 

ألد�ى ملبلغ االش��اك هو أو من خالل برنامج مجموعة سامبا املالية لالدخار االستثماري، ي�ون ا�حد ا بموظف��ا

 ر�ال سعودي �ل شهر. 500ر�ال سعودي وا�حد األد�ى ملبلغ االش��اك اإلضا�� هو  3,000

يمكن ملدير الصندوق قبول اش��ا�ات عينية �� الصندوق م�ى ما رأى �� ذلك مص�حة للصندوق ومش��كيھ، و سيتم 

 تقييم املقيم�ن املعتمدين لدى الصندوق. احتساب قيمة االش��اك حسب القيمة السوقية للعقار وفقا ل

�عد التأكد من القيام بالعناية الواجبة املناسبة املتعلقة بمعرفة العميل كما تقتضيھ النظم القانونية السائدة، 

يخصص مدير الصندوق الوحدات للمستثمر�ن. و�حتفظ مدير الصندوق با�حق املطلق �� رفض اش��اك أ�خاص 

هذا االش��اك عن خرق لوائح أو أنظمة معمول ��ا �� الصندوق وال�ي قد تفرضها ا�جهات �� الصندوق إذا أسفر 

 النظامية من وقت آلخر.

إذا تم دفع قيمة الوحدات �عملة أخرى غ�� عملة الصندوق، يتم تحو�ل مبلغ عملة الدفع لعملة الصندوق من قبل 

ا عند تحو�ل املبالغ إ�� العملة ا�خاصة مدير الصندوق �سعر صرف سامبا الساري �� حينھ، و�صبح الشر 
ً
اء نافذ

 بالصندوق و�ناًء ع�� السعر املعلن عنھ �� يوم االعالن.

 التخصيصات:

�عد يوم التعامل، يخصص مدير الصندوق الوحدات للمستثمر�ن ا�جدد ع�� أساس �س�ي مقابل مساهم��م. و�بلغ 

 دات الصادرة ل�ل م��م.مدير الصندوق ع�� الفور املستثمر�ن ا�جدد �عدد الوح

 

 الرسوم ومقابل ا�خدمات والعموالت وأ�عاب اإلدارة: . ي

فيما ي�� جدول يب�ن الرسوم ومقابل ا�خدمات والعموالت وأ�عاب اإلدارة املقرر أن يدفعها الصندوق و/أو مال�ي 

 الوحدات:

رسوم  )1(

 االش��اك

 :واالس��داد

بلغ االش��اك تدفع ملرة واحدة لفائدة مدير % من م1.75ح�ى �سبة ل�ل اش��اك جديد أو إضا�� 

 الصندوق وقت االش��اك.
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 من  و�� �التا�� ع�� مال�ي الوحدات دفع الرسوم اآلتية للصندوق عند اس��داد الوحدات
ً
اعتبارا

 :أول تقييم ل�ل اش��اكتار�خ 

 % من صا�� قيمة أصول الوحدات املس��دة.1.50قبل ��اية السنة الثانية:  •

 % من صا�� قيمة أصول الوحدات املس��دة.1الثة: السنة الث •

 % من صا�� قيمة أصول الوحدات املس��دة.0.75السنة الرا�عة:  •

 السنة ا�خامسة وما �عدها: ال يوجد رسوم اس��داد. •

 

دفع جميع رسوم االس��داد
ُ
 .دير الصندوق مل للصندوق وليس ت

رسوم  )2(

 االدارة:

 سنو 
ً
 بنسبة يدفع الصندوق ملدير الصندوق رسوما

ً
% من صا�� قيمة أصول الصندوق 2.25�ة

ويستقطع �� ��اية �ل ر�ع سنة (أي محسو�ة عن األيام الفعلية ل�ل ر�ع سنة باعتبار أن السنة 

360 .(
ً
 يوما

مقابل  )3(

خدمات 

ا�حفظ أو 

أي خدمة 

أحرى 

مقدمة من 

أم�ن 

 ا�حفظ:

 ال توجد.

رسوم  )4(

املحاسب 

 القانو�ي:

و�تم استقطاع الرسم �ش�ل ر��� عند �ل تقييم للصندوق  ر�ال سعودي �� السنة 36,000

وذلك حسب العقد  ع�� دفعت�ن �عد إصدار القوائم املالية النصف سنو�ة والسنو�ةو�دفع 

 املوقع مع املحاسب القانو�ي

عمولة  )5(

ناتجة  من 

قروض 

مالية 

 للصندوق 

% من صا�� قيمة 10قروض قائمة ع�� الصندوق ولكن يجوز لھ االق��اض ما �سبتھ  ال توجد

من الفقرة (و) و�� حالة االق��اض قد تفرض ع��  3أصول الصندوق بما يتوافق مع البند 

بأسعار السوق  الشرعية الهيئة معاي��ة مع واملتوافقبالقرض الصندوق ت�اليف تمو�لية خاصة 

 .السائدة �� حينھ

رسوم  )6(

متعلقة 

بت�جيل 

وحدات 

الصندوق، 

أو أي 

خدمة 

 توجد. ال 
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إدار�ة 

 أخرى 

 

  رسوم أخرى  )7(

رسوم أداء  ) أ(

 املطور 

ت�ون رسوم األداء  املدفوعة للمطور�ن وقع التفاوض واالتفاق عل��ا بناًء ع�� أساس الظروف 

املماثلة السائدة �� السوق. ووفًقا لالتفاقيات امل��مة من قبل مدير الصندوق، ي�ون الصندوق 

 عن دفع رسوم أداء للمطور�ن وقت �سييل 
ً
بناًء ع�� معدل العائد  عقار ع�� حدة�ل مسؤوال

ل�ل مشروع وصا�� األر�اح املستمدة من عوائد البيع. من �سب األر�اح اإلضافية الداخ�� 

 وتختلف معاي�� حساب رسوم األداء من مطور آلخر ع�� النحو اآل�ي:

 تطو�ر األرا��ي عقارات

ما يز�د عن  %15.5-%6.5 %6.5-%0 �سب معدل العائد الداخ��

15.5% 

 %40 %32.5 بدون رسوم رسوم األداء

 

 تنطبق ع�� إدارة العقار تنطبق ع�� تطو�ر العقار سر�دكو

ما يز�د عن  %10-%0 �سب معدل العائد الداخ��

10% 

ع�� صا�� األر�اح من قيمة 

 البيع

 %30 %30 بدون رسوم رسوم األداء

 

تنطبق ع�� تطو�ر  أدكو

 األرا��ي

تنطبق ع�� 

 تطو�ر العقار

تنطبق ع�� 

 إدارة العقار

�سب معدل العائد 

 الداخ��

0%- 

6.5% 

6.5%-

15.5% 

ما يز�د 

 عن 

15.5% 

0%-

10% 

ما يز�د 

عن 

10 % 

ع�� صا�� 

األر�اح من 

 قيمة البيع

بدون  رسوم األداء

 رسوم

بدون  40% 32.5%

 رسوم

30% 30% 

 

 

 البيع بالتقسيط سيسكو

 %10يز�د عن ما  %10-%6 %6-%0 �سب معدل العائد الداخ��

 %40 %25 بدون رسوم رسوم األداء

 

رسوم األداء املقدرة ل�ل مشروع �� �ل يوم تثم�ن بناًء ع�� قيم العقارات املعنية يتم احتساب  

 .كما أ��ا تدفع وقت �سيل �ل عقار و�تم ا�ع�اسها �� صا�� قيمة أصول الصندوق 

معينة من مالك آخر غ�� مجموعة العيسائي، فسوف يتم  إذا تم ا�حصول ع�� أصول عقار�ةرسوم  ) ب(
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أخرى 

 للمطور�ن:

 دفع رسوم إضافية أخرى أيًضا من قبل الصندوق للمطور ذي العالقة وذلك ع�� النحو التا��:

 من سعر الشراء. %2.5إ��  %1.5رسوم استحواذ بنسبة  -

 % من سعر البيع. 2.5رسوم بيع العقار بنسبة  -
 

 عة لإل�شاءات):رسوم تطو�ر العقار ( لأل�شطة التا�

احتياطي  

املصار�ف 

الطارئة (من 

ت�لفة 

 اإل�شاءات)

إدارة تنفيذ 

املشروع (من 

ت�لفة 

 اإل�شاءات)

رسوم التطو�ر 

(من ت�لفة 

 اإل�شاءات)

ت�اليف 

التسو�ق (من 

إجما�� سعر 

 البيع املتوقع)

 %4.5 %7.5 %5 %7.5 سر�دكو

 %4.5 %7.5 %5 %7.5 أدكو
 

 رسوم تطو�ر األرا�ىي:

 لرسوم اإلدار�ة ع�� ت�لفة تطو�ر األرا�ىي �� امل��انيةا 

 %20 أدكو

 %20 عقارات

 

 :رسوم إدارة العقار وتنطبق ع�� العقارات املؤجرة واملدرة للدخل فقط

رسوم عقد التأج��  

(تدفع عند توقيع 

القعد فقط) 

لعقود اإليجار 

أك��  -طو�لة األجل 

 من سنة

رسوم عقد التأج�� 

يع (تدفع عند توق

العقد فقط) لعقود 

 -اإليجار قص��ة األجل 

 أقل من سنة

رسوم إدارة العقار 

(صا�� اإليجارات 

املحصلة �عد خصم 

 رسوم ا�خدمات)

ر�ال  300,000% أو 7 %5 %3 سر�دكو

رسوم تجنيب أ��ما 

 أع��

 أدكو

 

ر�ال  300,000% أو 7 5% 3%

رسوم تجنيب أ��ما 

 أع��
 

 تقسيط:املصار�ف املتعلقة بمبيعات ال

رسوم إدارة مبيعات التقسيط (�سبة سنو�ة من  

 الديون القائمة)

رسوم التحصيل ل�ل 

 دفعة
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  ر�ال 50 %0.5 سيس�و
(ج) م�افآت أعضاء 

مجلس االدارة 

 املستقل�ن:

�جميع األعضاء املستقل�ن �ستقطع �ش�ل ر��� عند  ر�ال سعودي �� السنة 80,000بحد أق�ىى 

 .العام�ل تقييم وتدفع �� ��اية 

�ستقطع �ش�ل ر��� عند �ل تقييم وتدفع عند طل��ا من هيئة  ر�ال سعودي �� السنة 7,500 (د) رسوم رقابية:

 .السوق املالية

(هــ) رسوم �شر 

املعلومات ع�� موقع 

 تداول:

�ستقطع �ش�ل ر��� عند �ل تقييم وتدفع عند طل��ا من شركة  ر�ال سعودي �� السنة 5,000

 .تداول 

 عن جميع ت�اليف املشروع، مثل ت�لفة االستحواذ ع�� األرض  اليف املشاريع:(و) ت�
ً
ي�ون مدير الصندوق مسؤوال

 وت�لفة تطو�ر املشروع.

(ز) نفقات أخرى 

 للصندوق:

 عن النفقات االدار�ة والتشغيلية واملهنية والنفقات األخرى مثل رسوم 
ً
ي�ون الصندوق مسؤوال

ضاء مجلس إدارة الصندوق ونفقات التثم�ن واملحاسب القانو�ي ا�حفظ وامل�افآت املدفوعة ألع

واملصار�ف القانونية واالستشار�ة والتقا�ىي والنشر. وليس من املتوقع أن تتعدى هذه النفقات 

% من صا�� قيمة األصول 0.50االدار�ة واملهنية والتشغيلية والنفقات األخرى ما �سبتھ 

 بالصندوق �ل سنة.

رسوم  )8(

 االس��داد

 :ملبكرا

 ال يوجد.

 
تم عرض الرسوم والنفقات التقدير�ة ال�ي يتحملها الصندوق �� م�خص االفصاح املا�� املب�ن �� امل�حق (ب) املرفق ��ذه 

 الشروط واألح�ام وسيتم خصم الرسوم الفعلية فقط.

 

 تثم�ن أصول الصندوق: . ك

 كيفية تثم�ن أصول الصندوق:  .1

لصندوق بناًء ع�� تثم�ن معد من قبل مثمن�ن عقار��ن لل العقار�ة يقوم مدير الصندوق بتثم�ن األصو 

. و�� ظل االتفاقات ا�حالية، )تقييم( املعتمدين للمقيم�ن السعودية الهيئة �� عضو�ن ي�ونا أن ع��مستقل�ن 

ي �ون مكة اللعقار (ري/ماكس �ون) و شركة أر�ز لإلستثمار التجار مكتب فإن املثمن�ن العقار��ن هم مؤسسة 

السعودية). و�حق ملدير الصندوق �غي�� أو �عي�ن أي مثمن عقاري معتمد جديد  21املحدودة (سنشري 

للصندوق بدون أي إشعار مسبق ملال�ي الوحدات. و�تم اتخاذ قرار التعي�ن املذ�ور باعتبار أمانة مدير 

 الصندوق تجاه مال�ي الوحدات. 

باع عملية حسابية تتضمن خصم �ل ال��امات الصندوق، يتم احتساب سعر الوحدة الواحدة للصندوق بات

بما �� ذلك أي ال��امات مالية ورسوم ونفقات مستحقة ع�� الصندوق خالل ف��ة االحتساب، ويشمل ذلك 

، ثم االل��امات املتغ��ة)، من إجما�� أصول 
ً
الدفعات املقدرة لرسوم األداء (يتم خصم االل��امات الثابتة أوال

 توزيع ا�حصيلة ع�� عدد وحدات الصندوق �� نفس الف��ة الزمنية. و��ون هذا السعر هو  الصندوق، و�تم

 الصندوق. سعر وحدة
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إجما�� أصول الصندوق هو حصيلة جميع األصول العقار�ة والنقد واألر�اح املستحقة وغ��ها من املستحقات 

هم الشر�ات املدرجة والصناديق بما �� ذلك القيمة السوقية ألس والقيمة السوقية ل�افة االستثمارات

  إضافة إ�� القيمة ا�حالية ألي أصول أخرى محتفظ ��ا. املستثمر ��ا من قبل الصندوق 

 

 عدد ومرات التثم�ن وتوقيتھ:   .2

آخر يوم أر�عاء من �ل  ��اية يوم عمل يتم تثم�ن أصول الصندوق ألغراض تحديد صا�� أصول الصندوق ��

يكن هذا اليوم يوم عمل، عندئذ ي�ون يوم التثم�ن هو يوم األر�عاء السابق لھ  ر�ع سنة ميالدية، وإذا لم

 مباشرة والذي ي�ون يوم عمل.

 كيفية اإلعالن عن سعر الوحدة:   .3

�علن مدير الصندوق عن سعر الوحدة بالصندوق �� يوم ا�خميس الثا�ي التا�� ليوم التثم�ن ذي الصلة، وإذا 

�ون يوم العمل التا�� مباشرة هو يوم االعالن. و�تم �شر سعر الوحدة ع�� لم يكن هذا اليوم يوم عمل، ي

 املوقع االلك��و�ي لتداول وشركة سامبا �ابيتال.

 

 تداول وحدات الصندوق:  . ل

 األيام ال�ي �سمح ف��ا قبول أوامر بيع وحدات الصندوق أو شرا��ا   .1

�ون آخر موعد الستالم طلبات االش��اك واالس��داد تقبل طلبات االش��اك واالس��داد �� أي يوم عمل بينما ي

 قبل الساعة الواحدة �عد الظهر بتوقيت الر�اض من �ل يوم ثالثاء سابق ليوم التثم�ن ذي الصلة.

 بيان اجراءات �سليم أوامر بيع وحدات الصندوق أو شرا��ا    .2

ج اش��اك أو االس��داد ألحد مراكز يتم استالم أوامر بيع وحدات الصندوق أو شرا��ا من خالل تقديم نماذ

 سامبا �ابيتال االستثمار�ة أو عن طر�ق القنوات االلك��ونية املتاحة من طرف مدير الصندوق.

 

 :التحو�ل ب�ن الصناديق 

يمكن أن يطلب مالك الوحدات تحو�ل �افة أو جزء من استثماره �� الصندوق إ�� صندوق آخر تديره 

مل مع طلب التحو�ل هذا ع�� أنھ طلب اس��داد منفصل عن الصندوق سامبا �ابيتال. و�تم التعا

 أنھ يجوز ملدير الصندوق فرض شروطھ ا�خاصة وال�ي �شمل 
ً
واش��اك منفصل �� الصندوق الثا�ي علما

 شروط خاصة بتكرار عملية التحو�ل. كما أن مدير الصندوق لن يفرض أي رسوم تحو�ل.

لكية استثماراتھ أو أي جزء م��ا من الصندوق إ�� صندوق آخر يمكن ملالك الوحدات أن يطلب نقل م

ُيدار من قبل مدير الصندوق. و�� تلك ا�حالة، يتم التعامل مع طلب نقل امللكية ع�� أنھ طلب اس��داد 

مستقل عن الصندوق وطلب اش��اك �� الصندوق املس��دف ذي العالقة. وعند طلب نقل امللكية، �� 

ثمار مالك الوحدات أقل من ا�حد األد�ى ملبلغ االش��اك األو��، يجوز ملدير حال أن �انت قيمة است

الصندوق أن يتعامل مع هذا الطلب باعتباره طلًبا لنقل ملكية �افة استثماراتھ إ�� الصندوق املس��دف. 

ية وإذا ترتب ع�� طلب نقل امللكية اس��داد استثمارات مالك الوحدات �� أي من الصناديق، أو نقل ملك

استثماراتھ من صندوق آلخر، وإذا تم �� أي وقت �عليق ا�حساب أو إعالن صا�� قيمة أصول الصندوق 

املس��دف، فإنھ يتم االحتفاظ بصا�� عوائد هذا االس��داد �حساب مالك الوحدات، و�تم نقل ملكية 

رب يوم تثم�ن ألسعار االستثمار �� الصندوق املس��دف الذي تنقل لھ االستثمارات و�السعر السائد �� أق
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ذلك الصندوق. وال يتحمل مدير الصندوق أي مسؤولية عن أي مطالبات أو طلبات من أي نوع تتصل 

مالم ي�ون هناك إهمال أو تقص�� متعمد  بأي فرصة فائتة أو خسارة فعلية قد يتكبدها مالك الوحدات

 . منھ

 

 :االس��داد 

�م أو �عضها عن طر�ق �عبئة وتوقيع استمارة اس��داد طلب اس��داد جميع وحدا� ملال�ي الوحداتيحق 

وتقديمها ملدير الصندوق. و�تم حساب إجما�� عوائد االس��داد بضرب عدد الوحدات املس��دة �� قيمة 

 صا�� أصول الوحدات �� يوم التعامل ذي الصلة).

بتوقيت مدينة  ومن أجل تنفيذ طلبات االس��داد، يجب تقديم الطلب قبل الساعة الواحدة ظهًرا

 الر�اض �� يوم الثالثاء الذي �سبق يوم التثم�ن املع�ي.

 

 

دفع عوائد االس��داد إ�� مال�ي الوحدات املس��دين بالر�ال السعودي عن طر�ق التحو�ل البن�ي 
ُ
وت

�حسا��م �� مجوعة سامبا املالية خالل ثالثة أسابيع من يوم االعالن ذي الصلة شر�طة أن يتم تقديم 

يع املعلومات واملستندات من قبل مالك الوحدات بقصد الوفاء بمتطلبات العناية الواجبة ا�خاصة جم

دفع عوائد االس��داد ألي طرف آخر بخالف مالك 
ُ
بمعرفة العميل والقوان�ن واللوائح ذات العالقة. وال ت

، فتدفع عوائد الوحدات املس��د. و�� حال لم يكن ملالك الوحدة حساب �� مجموعة سامبا املالية

 للعناية الواجبة ا�خاصة بمعرفة العميل والقوان�ن واللوائح ذات 
ً
االس��داد عن طر�ق إصدار شيك وطبقا

 العالقة.

يجوز ملدير الصندوق أن يرفض طلب اس��داد أو أن يؤخر طلب االس��داد ليوم التعامل التا�� �� ا�حاالت 

 التالية:

% من صا�� 10الس��داد املقرر تنفيذها �� أي يوم �عامل يتجاوز إذا �ان املبلغ اإلجما�� لطلبات ا .1

 قيمة األصول اإلجمالية للصندوق؛ أو

 أو إذا �ان التداول معلًقا �� السوق املالية السعودية "تداول "�� يوم التعامل. .2

الرا�عة من ال ُ�سمح باالس��داد �� السنة األو�� من امتالك الوحدات. وخالل السنة الثانية والثالثة و 

% من الوحدات ال�ي 25االستثمار �� الصندوق، يجوز ملال�ي الوحدات اس��داد �� السنة الواحدة ح�ى 

 يمتل�و��ا. وال يوجد حد لالس��داد �� السنة ا�خامسة وما يل��ا.

 

 حاالت انقضاء الصندوق: . م

 يجوز إ��اء الصندوق �� ا�حاالت التالية:

دوق بموافقة مجلس إدارة الصندوق وهيئة السوق املالية، (ب) إذا تم رفع دعوى (أ) عند صدور قرار مدير الصن

إفالس أو تصفية بنجاح ضد مدير الصندوق، (ج) إذا لم �عد مدير الصندوق مرخًصا من قبل هيئة السوق املالية 

ث ظروف أخرى وجدها مدير ملزاولة أعمال األوراق املالية �� اململكة ، (د) إذا �ان هناك �غي�ً�ا �� األنظمة أو حدو 

 ").حالة اال��اءالصندوق سبًبا م��ًرا إل��اء الصندوق. (ُ�شار إ�� أي حالة من ا�حاالت السابقة باسم "

يتم إخطار مال�ي الوحدات خالل ثالث�ن يوًما من حدوث حالة اال��اء. يقدم مدير الصندوق إخطاًرا خطًيا لهيئة 
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 السوق املالية قبل إ��اء الصندوق.

 مدير الصندوق خطة لتصفية أصول الصندوق قبل إ��اء الصندوق. �عتمدو 

 

 

 

 مجلس إدارة الصندوق: . ن

�ع�ن مدير الصندوق مجلس إدارة الصندوق للرقابة ع�� األعمال ا�خاصة بالصندوق والعمل ع�� تحقيق مص�حة 

 ان نجاح الصندوق.الصندوق ومستثمر�ھ. ويعمل مجلس إدارة الصندوق مع مدير الصندوق من أجل ضم

 عضاء املستقل�ن:أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومؤهال��م و ااإلفصاح عن األ  )1

يتألف مجلس إدارة الصندوق من أر�عة أعضاء معين�ن من قبل مدير الصندوق و�متلك �ل عضو بمجلس 

ارة الصندوق ع�� األقل اإلدارة خ��ة كب��ة باألمور العقار�ة أو االستثمار�ة. ي�ون ما �سبتھ ثلث أعضاء مجلس إد

وت�ون مدة العقد لثالث  أعضاء مستقل�ن وال ي�ون عدد األعضاء املستقل�ن �� جميع األحوال أقل من اثن�ن

 .سنوات قابلة للتجديد

 و�تش�ل مجلس إدارة الصندوق من األعضاء التالي�ن: 

 

 مستقل عضو -جزار الشكور  عبد محمد/ السيد •

 جزار محمد/ السيد و�تمتع التجار�ة، لالستثمارات بدر لشركة العام واملدير املؤسس هو جزار مدمح/ السيد                  

 �� وماجست�� سعود امللك جامعة من القانون  �� ب�الور�وس ع�� حاصل وهو القانون  مجال �� عملية بخلفية

 .األمر�كية املتحدة الواليات �� ر�ز�رف ويس��ن  كيس جامعة من القانون 

 

 عضو غ�� مستقل – عبدهللا آل الشيخ السيد/ •

شهادة �� القانون، جامعة امللك سعود ، الر�اض م حاصل ع�� 2014منذ  مدير اإلدارة القانونية �سامبا �ابيتال                

 -ماجست�� �� القانون، جامعة هارفارد للقانون، �ام��دج ماسا�شوستس الواليات املتحدة األمر�كية و  م2003 -

عاما من ا�خ��ة �� مجال األنظمة والقوان�ن املصرفية واملالية.  12بأك�� من األستاذ عبدهللا �تمتع . و م2007

وقبل انضمامھ إ�� سامبا �ابيتال، عمل كمستشار داخ�� ملؤسسة النقد العر�ي السعودي وهيئة السوق املالية. 

ار العام ملجموعة ناسداك أو إم إكس، و�اإلضافة إ�� ذلك، أع�� للعمل كمستشار قانو�ي �� مكتب املستش

الواليات املتحدة األمر�كية. وقبل ذلك عمل لدى دنتون وايلد سابت أل أل �ي بصفتھ محام مشارك �� م�ات��ا 

 .عضو �� �جنة العمليات �سامبا �ابيتال عبدهللا�� د�ي والر�اض.األستاذ 

 

 عضو غ�� مستقل –السيد/ البا�� طقطق  •

 وكب�� مسؤو�� املخاطر �� مجموعة سامبا املالية�عمل حالًيا السي
ً
 عاما

ً
وهو أيضا    .د/ البا�� طق طق مديرا

وهو حاصل ع�� شهادة �� العلوم السياسية واالقتصاد من معهد عضو �� مجلس إدارة شركة سامبا �ابيتال. 

لتجار�ة العليا �� باريس، لدراسات اا الدراسات السياسة �� باريس، فر�سا، وشهادة �� إدارة األعمال من معهد

 فر�سا.
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 واألعضاء أدناه هم أعضاء مجالس إدارة الصناديق التالية:

 جزارعبدالش�ور محمد  عبدهللا آل الشيخ البا�� توفيق طقطق صـناديـق سـامـبـا �ابـيـتـال االستثمار�ة

 X X X صندوق تمو�ل التجارة الدولية بالدوالر (السنبلة دوالر)

و�ل التجارة الدولية بالر�ال (السنبلة ر�ال)صندوق تم  X X X 

  X X صنـدوق املساهم لألسهم السعوديـة

  X X صندوق السيولة بالر�ال السعودي (رز�ن ر�ال)

  X X صندوق السيولة بالدوالر األمر��ي (رز�ن دوالر)

 X X X صنـدوق الرائــد لألسهم السعوديـة

  X X صندوق االزدهارلالسهم الصينية

  X X صنـدوق الفر�ـد لألسهم السعوديـة

 X X X صندوق الرائـد ا�خلي��

 X X X صندوق ا�جود لألسهم ا�خليجية

  X X صندوق املساهم ا�خلي��

 X X X صندوق سامبا العقاري 

 X X X صنـدوق العطاء لألسهم السعوديـة

ألسهم األمر�كيةسامبا�ابيتال لل صندوق   X X  

األورو�ية ألسهمابيتال للسامبا� صندوق   X X  

اآلسيو�ة ألسهمسامبا�ابيتال للصندوق   X X  

العاملية ألسهمسامبا�ابيتال للصندوق   X X  

 X X X صنـدوق النفيــس العال�ي ألسهم السلع

 X X X صندوق العطاء ا�خلي��
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 م�افآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: )2

ر�ال  20,000حضور اجتماعات مجلس إدارة الصندوق م�افأة قدرها  �ستلم أعضاء املجلس املستقل�ن عن

ر�ال سعودي ��  80,000 بحد أق�ىى ي�ون إجما�� امل�افآت املدفوعة لألعضاء املستقل�ن�ذلك سعودي. و 

السنة. وُ�دفع فقط ألعضاء املجلس املستقل�ن م�افأة عن حضور اجتماعات مجلس إدارة الصندوق. و�وجد 

ر�ال سعودي ل�ل  20,000مجلس إدارة الصندوق مستقالن. و�تم حساب امل�افأة بمبلغ  عضوان من أعضاء

 عضو مجلس إدارة ول�ل اجتماع يحضره خالل السنة املالية.

 

يجتمع مجلس إدارة الصندوق عند طلب مدير الصندوق ذلك، شر�طة أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرت�ن 

قرارات مجلس الصندوق حسبما ينص عليھ النظام الداخ�� ملجلس إدارة  ع�� األقل �ل سنة. و�تم إقرار جميع

 الصندوق. 

 ا�خدمات املقدمة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق  )3

 تتضمن مسؤوليات مجلس إدارة الصندوق ما ي��:

ضمان قيام مدير الصندوق بواجباتھ ع�� الوجھ األكمل بالش�ل الذي يحقق مص�حة املستثمر�ن وفًقا  •

 الشروط واألح�ام واللوائح التنفيذية ذات العالقة.لهذه 

املوافقة ع�� جميع العقود والقرارات والتقار�ر ا�جوهر�ة ا�خاصة بالصندوق، ويشمل ذلك ع�� سبيل  •

 املثال ال ا�حصر  املوافقة ع�� عقود التطو�ر وعقد ا�حفظ وعقد التسو�ق والتثم�ن.

ام وأي �غ��ات تطرأ عل��ا واالل��ام بجميع األنظمة واللوائح اعتماد وتأكيد اكتمال ودقة الشروط واألح� •

 املتبعة.

 اتخاذ قرار حول أي �عامل ينطوي ع�� تضارب محتمل �� املصا�ح يف�ح عنھ مدير الصندوق. •

 املوافقة ع�� �عي�ن املحاسب القانو�ي وأم�ن ا�حفظ. •

 وفًقأ للوائح م�ى �ان ذلك مناسًبا.املصادقة ع�� أي تضارب �� املصا�ح يطرحھ مدير الصندوق وذلك  •

االجتماع مرت�ن ع�� األقل �ل سنة مع مسؤول املطابقة واإلل��ام لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن  •

 غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب للتأكد من ال��ام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة املتبعة.

عن املعلومات ا�جوهر�ة ملال�ي الوحدات وغ��هم من أ�حاب  التأكد من قيام مدير الصندوق باإلفصاح •

 املصا�ح.

التصرف لصا�ح الصندوق ومال�ي الوحدات. و�قع ع�� عاتق �ل عضو بمجلس إدارة الصندوق مسؤولية  •

 ائتمانية تجاه مال�ي الوحدات وال�ي تتضمن واجب الوالء و�ذل العناية املعقولة.

 

 مدير الصندوق: . س

 امبا لألصول وإدارة االستثمارشركة س :االسم )1

  :العنوان

 برج اململكة

 شارع العليا 

  220007ص.ب: 
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 11311الر�اض 

 اململكة العر�ية السعودية

 www.sambacapital.com املوقع اإللك��و�ي: 

 إفادة عامة: )2

لية محدودة وم�جلة تحت �جل تجاري سعودي رقم شركة سامبا �ابيتال �� شركة سعودية ذات مسؤو 

 07069-37ومرخصة باعتبارها "�خص مرخص لھ" بموجب رخصة هيئة السوق املالية رقم  1010237159

م) للقيام بأعمال التعامل بصفة أصيل ووكيل  2007يونيو  25ه (املوافق  1428جمادى اآلخرة  10وتار�خ 

باإلضافة إ�� ديق االستثمار و محافظ العمالء وتقديم املشورة وا�حفظ وال��تيب وإدارة صنا تعهد بالتغطيةمو 

، و�قع املقر الرئي�ىي  .أن سامبا �ابيتال مرخصة لتقديم تمو�ل صفقات هامش التغطية تحت رخصة التعامل

 لسامبا �ابيتال �� الر�اض.

 

 ا�خدمات واملسؤوليات: )3

ندوق، وال�ي �شمل ع�� سبيل املثال ال ا�حصر يقدم مدير الصندوق خدمات إدار�ة وخدمات أخرى للص

 ا�خدمات التالية:

وضع إجراءات اتخاذ القرارات ال�ي ينب�� اتباعها عند تنفيذ مسائل فنية وإدار�ة تتعلق بأعمال  •

 الصندوق.

 إبالغ هيئة السوق املالية بأي حدث أو تطور جوهري والذي من املمكن أن يؤثر ع�� أعمال الصندوق. •

 م بجميع األنظمة السار�ة �� اململكة وال�ي ت�ون متعلقة بأعمال الصندوق.االل��ا •

 إدارة أصول الصندوق ملص�حة مال�ي الوحدات وفًقا لألح�ام والشروط. •

 ضمان قانونية و�حة �افة العقود امل��مة ملص�حة الصندوق. •

 ح�ام.تنفيذ االس��اتيجيات االستثمار�ة للصندوق واملبينة �� هذه الشروط واأل  •

 قبول املستثمر�ن �� الصندوق واالحتفاظ ��جل الصندوق. •

 التفاوض �� �ل اتفاقية استحواذ وإبرامها وال�ي بموج��ا �ستحوذ الصندوق ع�� العقارات. •

والتفاوض �شأ��ا وإبرامها بالنيابة عن  الشرعية الهيئة معاي��تنظيم وا�حصول ع�� تمو�ل متوافق مع  •

 الصندوق.

 الهيئة معاي��الرقابة الشرعية وضمان تأكيدهم ع�� أن هذه الشروط واألح�ام تتوافق مع �عي�ن هيئة  •

 .الشرعية

 �عي�ن املحاسب القانو�ي. •

 مراقبة أداء املطور/املطور�ن. •

 تنظيم تصفية الصندوق عند إ��ائھ. •

أعضاء مجلس  تزو�د مجلس إدارة الصندوق ب�افة املعلومات الالزمة املرتبطة بالصندوق لضمان أداء •

 إدارة الصندوق ملسؤولي��م ع�� أكمل وجھ.

التشاور مع مجلس إدارة الصندوق من وقت آلخر لضمان االل��ام بلوائح هيئة السوق املالية والشروط  •

 واألح�ام.

http://www.sambacapital.com/
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�شاط عمل أو مص�حة أخرى مهمة ألعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق أو مدير الصندوق يحتمل ال يوجد  )4

 .�ح الصندوق �عارضھ مع مصا

 

تضارب جوهري �� املصا�ح من شأنھ التأث�� ع�� مدير الصندوق �� أداء واجباتھ تجاه الصندوق ال يوجد  )5

 .وتنفيذها

 

 ت�ليف طرف ثالث بمهمة أو صالحية تتعلق �عمل الصندوق:  )6

علق �عمل ال ينوي وال يتوقع أن يقوم مدير الصندوق بت�ليف طرف ثالث للقيام بأي مهمة أو مص�حة تت

 الصندوق . 

 االستثمار �� الصندوق: )7

االستثمار �� الصندوق و��ون لھ ا�حق شراء  ھل يجوز ال يملك مدير الصندوق حاليا أي استثمارات فيھ، كما 

 لهذه الشروط و األح�ام.
ً
مالك الوحدات  معاملةو �عامل مدير الصندوق نفس  وحدات و/أو اس��دادها طبقا

 األخر�ن. 

 

 حفظ:أم�ن ا� . ع

 شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار  االسم:

 برج اململكة   :العنوان

 شارع العليا

  220007ص.ب: 

 11311الر�اض 

 اململكة العر�ية السعودية

 www.sambacapital.com املوقع اإللك��و�ي: 

 

بات املتعلقــة باألصــول واالل��امــات والنفقــات ا�خاصــة بالصــندوق. وتحفــظ يحــتفظ أمــ�ن ا�حفــظ بال�ــجالت وا�حســا

أصــول الصــندوق مــن قبــل أمــ�ن ا�حفــظ أو لــدى إدارة أو أك�ــ� مــن إدارات ا�حفــظ �ــ� أمــاكن مختلفــة لــدى مؤسســات 

 مالية مرخصة يختارها أم�ن ا�حفظ وع�� أن ي�ون ذلك �حساب وع�� مسؤولية املش��ك.

 

 املطور: . ف

ر الصــندوق االســتعانة بخــدمات واحــد أو أك�ــ� مــن املطــور�ن الــذين قــد يتولــون تطــو�ر األرا�ــىي. و�فــوض �ــل يحــق ملــدي

مالــــك مــــن مــــال�ي الوحــــدات ومــــال�ي الوحــــدات مجتمعــــ�ن مــــدير الصــــندوق بالتصــــرف نيابــــة عــــ��م وإبــــرام العقــــود مــــع 

�ــ� ذلــك أي رســوم أو أجــور أو  املطــور�ن ودفــع الرســوم (�شــرط موافقــة مجلــس إدارة الصــندوق) مــن وقــت آلخــر، بمــا

وســيتم اإلعــالن عــن تلــك ا�حــوافز والرســوم �ــ� التقــار�ر الدور�ــة كمــا يمكــن ملــال�ي الوحــدات االطــالع ع�ـــ� أي  حــوافز

عقود م��مة لصا�ح الصندوق عند الطلب. وقد قام مدير الصندوق بتعي�ن أر�عة مطـور�ن عقـار��ن للصـندوق، وهـم 

 ع�� النحو التا��:

 

http://www.sambacapital.com/
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 رات للتطو�ر واالستثمار العقاري املحدودة (عقارات)شركة عقا )1

 ، اململكة العر�ية السعودية21543جدة  51344ص.ب: 

 

 الشركة السعودية للتطو�ر العقاري املحدودة (سر�د�و) )2

 ، اململكة العر�ية السعودية21483جدة  12944ص.ب: 

 

 الشركة السعودية �خدمات التقسيط املحدودة (سيس�و) )3

 ، اململكة العر�ية السعودية21331ة جد 10402ص.ب: 

 

 شركة العيسائي للتطو�ر والتنمية (أد�و) )4

 ، اململكة العر�ية السعودية23326جدة  4199ص.ب: 

 

ويعت�ــــ� �ــــل مــــن املطــــور�ن املــــذ�ور�ن أعــــاله شــــركة تا�عــــة لشــــركة مجموعــــة عمــــر قاســــم العيســــائي املحــــدودة (أو�ــــاج). 

ابيتـــــال وأو�ـــــاج ، فـــــإن شـــــركة مجموعـــــة عمـــــر قاســـــم العيســـــائي املحـــــدودة أو شـــــركة و�موجـــــب االتفاقيـــــة  بـــــ�ن ســـــامبا �

 % �� �ل مشروع من مشاريع الصندوق.20التطو�ر التا�عة لها توافق ع�� االستثمار بما ال يقل عن 

و�حــــــق ملـــــــدير الصــــــندوق �غي�ـــــــ� املطـــــــور�ن أو �عيــــــ�ن أي مطـــــــور جديــــــد ملشـــــــروع واحـــــــد أو أك�ــــــ� بموافقـــــــة مجلـــــــس إدارة 

 دوق.الصن

 

 املحاسب القانو�ي: . ص

 : برا�س ووتر هاوس �و�رز  االسم

 : برج اململكة، الطابق ا�حادي والعشر�ن العنوان

 طر�ق امللك فهد

 11414الر�اض 

 اململكة العر�ية السعودية

 www.pwc.comاملوقع اإللك��و�ي: 

 

 

 القوائم املالية: . ق

د�ســـــم�� مـــــن �ـــــل ســـــنة ميالديـــــة. و�ـــــتم إعـــــداد القـــــوائم املاليـــــة  31ينـــــاير ح�ـــــى  1املاليـــــة للصـــــندوق مـــــن ت�ـــــون الســـــنة 

للصندوق من قبل مدير الصندوق وتتم مراجع��ـا �ـل سـتة أشـهر وتـدقيقها مـرة �ـل سـنة مـن قبـل املحاسـب القـانو�ي 

و�ــــتم تقـــديم القــــوائم املاليــــة املدققــــة  وفًقـــا ملعــــاي�� املحاســــبة الصـــادرة عــــن الهيئــــة الســــعودية للمحاســـب�ن القــــانوني�ن.

يــوم عمــل مــن ��ايــة �ــل ســنة ماليــة و�ــتم �شــرها  40ملجلــس إدارة الصــندوق وت�ــون جــاهزة ومتاحــة �ــ� مــدة ال تتجــاوز 

ع�ــ� املواقــع اإللك��ونيــة لتــداول وشــركة ســامبا �ابيتــال. و�ــتم إرســال القــوائم املاليــة املدققــة بال��يــد ملــال�ي الوحــدات 

جب طلب خطي وت�ون متاحة �� �افـة املراكـز االسـتثمار�ة لسـامبا �ابيتـال. كمـا �عـد مـدير الصـندوق قـوائم مجاًنا بمو 

http://www.pwc.com/
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يـوم عمـل مـن ��ايـة املـدة املاليـة ال�ـي �شـملها  25وت�ـون متاحـة خـالل مـدة التتجـاوز  مالية غ�� مدققة �ل ستة أشـهر

 ا�خطي. تلك القوائم و�تم إرسالها ملال�ي الوحدات مجاًنا بموجب طل��م

 

 تضارب املصا�ح: . ر

قـــد يحـــدث أو ينشـــأ تضـــارب مصـــا�ح مـــن وقـــت آلخـــر بـــ�ن الصـــندوق مـــن ناحيـــة ومـــدير الصـــندوق أو شـــر�اتھ التا�عـــة أو 

مدير�ھ أو مسؤوليھ أو موظفيھ أو وكالئھ أو صـناديق أخـرى يكفلو��ـا أو يـديرو��ا مـن الناحيـة األخـرى. وإذا �ـان هنـاك 

صـــندوق مـــع الصـــندوق، فســـوف يقـــوم مـــدير الصـــندوق باإلفصـــاح عـــن ذلـــك �شـــ�ل تضـــارب مصـــا�ح جـــوهري ملـــدير ال

�امل ملجلس إدارة الصندوق �� أقرب وقت ممكن. وسيقوم مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق حل أي تضارب 

�ــ� املصــا�ح عــن طر�ــق ممارســة االج��ــاد بنيــة حســنة واضــع�ن �ــ� اعتبــارهم مصــا�ح �افــة األطــراف وأ�ــحاب املصــ�حة 

�ـ� شـروط الصـندوق وأح�امـھ وتقـار�ره الدور�ـة  ش�ل عام. وسوف يتم االفصاح عن جميـع حـاالت تضـارب املصـا�ح�

 كما سيتم االفصاح فورا عن أي تضارب �� املصا�ح، قد ينشأ أثناء عمل الصندوق.

ز ملـدير الصـندوق وال يجوز ملدير الصندوق وشر�اتھ التا�عة أن يتصرفوا كأصيل عند التعامل مـع الصـندوق. وال يجـو 

ملصا�ح �شمل مالك وحدات يمتلك تضارب �� اأن �غلب مص�حة أحد مال�ي الوحدات ع�� غ��ه. و�� حال وجود أي 

% مـــن وحـــدات الصـــندوق، يتوجـــب ع�ــــ� مـــدير الصـــندوق ا�حصـــول ع�ـــ� موافقـــة مجلـــس إدارة الصــــندوق 5أك�ـــ� مـــن 

 واإلفصاح عن هذا التضارب ملال�ي الوحدات.

 ندوق �ش�ل أو�� حاالت تضارب املصا�ح التالية:حّدد مدير الص

 التصرفات األخرى لسامبا �ابيتال:

 لها اتخاذ مركز من وقت الخر أو ملكية �� األوراق املالية املستثمرة �� الصندوق  سب�نتاملنيجوز لسامبا �ابيتال أو 

 الية إ�� مصدر األوراق املالية, و يجوز لهم من وقت الخر تقديم مشورة مهمة أو خدمات تتعلق باألوراق امل

 املستثمرة �� الصندوق. 

 مع مراعاة عدم التاث�� ع�� مصا�ح الصندوق, فإن املش��ك يفهم و يقبل بأنھ يجوز ملدير الصندوق أو أي من

 املدير�ن أو املوظف�ن أو العامل�ن التا�ع�ن لھ من وقت الخر: 

 أن ي�ون مال�ا لوحدات استثمار�ة �� الصندوق. .1

ت�ــــون لــــھ عالقــــة مصــــرفية مــــع الشــــر�ات ال�ــــي ت�ــــون أوراقهــــا املاليــــة محفوظــــة أو مشــــ��اة أو مباعــــة نيابــــة عــــن أن  .2

 الصندوق أو إليھ.

 

 

 إدارة سامبا �ابيتال ملنتجات استثمار�ة مشا��ة:

 أل 
ً
 ��ــا واســتثمارات وحســابات أخــرى ذات أغــراض مشــا��ة بال�امــل أو جزئيــا

ً
 خاصــا

ً
غــراض تــدير ســامبا �ابيتــال حســابا

الصندوق، وتتوقع االستمرار �� إدار��ا. و�شمل هذه ا�حسابات واالستشارات املنتجات االستثمار�ة ا�جماعية األخرى 

 
ً
وال�ــي يجــوز أن تــتم إدار��ــا أو رعاي��ــا مــن قبــل ســامبا �ابيتــال وال�ــي ي�ــون لســامبا �ابيتــال أو شــر�ا��ا التا�عــة حصصــا

يــود املبينــة �ــ� هــذه الشــروط واألح�ــام، يجــوز لســامبا �ابيتــال وشــر�ا��ا التا�عــة ف��ــا. عــالوة ع�ــ� ذلــك، ومــع مراعــاة الق

 أو �عمل كمدير صندوق أو مدير استثمار أو شر�ك عـام �ـ� صـناديق اسـتثمار�ة خاصـة أو غ��هـا مـن 
ً
أن تر�� مستقبال

 االستثمارات ا�جماعية وال�ي قد �ستثمر �� عقارات مشا��ة لتلك ال�ي يطورها الصندوق.

 مجلس إدارة الصندوق:
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�شرف مجلـس إدارة الصـندوق ع�ـ� إجـراءات �سـو�ة تضـارب املصـا�ح. وكمـا �ـ� تـار�خ هـذه الشـروط واألح�ـام، يتـألف 

  مجلس إدارة الصندوق من موظف�ن تا�ع�ن ل  لسامبا�ابيتال أو الشر�ات التا�عة.

 املستشار القانو�ي:

بالتعاون مع شركة كينج آند سبالدينج ال ال �ي) الصندوق يمثل مكتب محمد العمار لالستشارات القانونية (

ومدير الصندوق والشر�ات التا�عة لهم، ولكنھ لن يمثل أي مستثمر فيما يتعلق باالستثمار �� الصندوق. و�جب ع�� 

املستثمر�ن التشاور مع مستشار��م واالعتماد عل��م بخصوص االستثمار �� الصندوق، بما �� ذلك التشاور �شأن 

 العواقب التنظيمية والضر�بية ال�ي قد يواجهو��ا نتيجة االستثمار �� الصندوق.

 

 ش. رفع التقار�ر ملال�ي الوحدات:

 ملالك الوحدة عند االش��اك �� وحدات الصندوق.
ً
 خطيا

ً
 يصدر مدير الصندوق إشعارا

الل مدة ال تتجـاوز خمسـة وعشـر�ن خ �� ��اية �ل سنة ميالدية، �عد مدير الصندوق قوائم مالية مدققة للصندوق  

. و�تم إرسال هـذه القـوائم املاليـة ملـال�ي الوحـدات مجاًنـا بموجـب يوما من ��اية املدة املالية ال�ي �شملها تلك القوائم

 متاحـة �ـ� جميـع املراكـز االسـتثمار�ة لسـامبا �ابيتـال وع�ـ� املوقـع اإللك��و�ـي لسـامبا �ابيتـال. 
ً
طلب خطي وت�ون أيضا

خـالل مـدة ال تتجـاوز أر�عـ�ن يومـا مـن ��ايـة وم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية غيـر مدققة �ل سـتة أشـهر كما يق

 و�تم إرسالها ملال�ي الوحدات مجاًنا بموجب طل��م ا�خطي.  املدة املالية ال�ي �شملها تلك القوائم

(أ) صا��  -ع سنوي محدًدا ف��ا اآل�ي:ويعد مدير الصندوق أيًضا تقر�ر ر�ع سنوي ل�ل مالك وحدة ع�� أساس ر�

قيمة أصول الصندوق؛ (ب) عدد الوحدات ال�ي يملكها مالك الوحدات وصا�� قيم��ا ؛ و(ج) أي اش��اك و/أو 

اس��داد تم من قبل مالك الوحدات املع�ي منذ تار�خ الكشف السابق وأي ر�ح مدفوع الحق آلخر تقر�ر تم تقديمھ 

لك مالك الوحدات وحدات �� صناديق أو حسابات أخرى تا�عة لسامبا �ابيتال، يرسل ملال�ي الوحدات. وإذا امت

 .وذلك ع�� ال��يد مدير الصندوق ملالك الوحدة قائمة مجمعة بالوحدات ال�ي يملكها

 

 املعلومات أخرى: . ت

 الوحدات و�جل الصندوق: )1

حصــة شــائعة �ــ� أصــول  -وحــداتفيمــا يتعلــق بالصــندوق الــذي �ســتثمر فيــھ مالــك ال-يمتلــك �ــل مالــك وحــدات 

 الصندوق بناًء ع�� صا�� قيمة األصول لوحدات مالك الوحدات.

 و�طرح مدير الصندوق الوحدات �� الصندوق من نفس الفئة. 

يـــتم االحتفــــاظ ��ــــجل الصـــندوق مــــن قبــــل مـــدير الصــــندوق و�ــــتم حفظـــھ �ــــ� مكتــــب مـــدير الصــــندوق. و�تضــــمن 

وعنـــاو�ن جميـــع مـــال�ي الوحـــدات وأعـــداد الوحـــدات ال�ـــي يمل�و��ـــا. �ـــجل الصـــندوق مـــن بـــ�ن املعلومـــات أســـماء 

ا فقــط إذا تــم ��ــجيلھ �ــ� �ــجل الصــندوق مــن قبــل مــدير 
ً
و��ــون نقــل ملكيــة الوحــدات مــن قبــل أي مالــك نافــذ

 الصندوق.

 املعلومات سر�ة  )2

�ــــان مــــدير يحــــيط مــــدير الصــــندوق أعمالــــھ و معطيــــات واســــتثمارات املشــــارك�ن فيــــھ بــــأع�� درجــــات الســــر�ة و�إم

 الصندوق إفشاء املعلومات وفقا للقيود النظامية التالية:

  ع��ـــــا اإلفصـــــاح �ـــــان إذا -
ً
 �ـــــ� املفعـــــول  الســـــار�ة األنظمـــــة أو التنفيذيـــــة لوائحـــــھ أو النظـــــام بموجـــــب مطلو�ـــــا

 ..اململكة
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 .ع��ا اإلفصاح ع�� العميل وافق إذا -

  ع��ا اإلفصاح �ان إذا -
ً
 .للعميل معينة خدمة ألداء معقول  �ش�ل ضرور�ا

 سر�ة املعلومات �عد لم إذا -

 

 حقوق التصو�ت: )3

 �� هـذه الشـروط واألح�ـام، فـإن الوحـدات املسـتحوذ عل��ـا مـن قبـل مـال�ي 
ً
باستثناء ما يتم النص عليھ تحديدا

 الوحدات ال تمنح لهم أي حقوق تصو�ت فيما يتعلق بالصندوق.

إدارة الصـــندوق ع�ـــ� السياســـات العامـــة املتعلقـــة �عـــد التشـــاور مـــع مســـؤول املطابقـــة واالل�ـــ�ام، يوافـــق مجلـــس  

بممارسة حقوق التصو�ت املمنوحة للصندوق بموجب األوراق املالية ال�ي �ش�ل جزء من أصولھ. و�قـرر مـدير 

 لتقـــــديره ممارســـــة أو عـــــدم ممارســـــة أي حقـــــوق تصـــــو�ت �عـــــد التشـــــاور مـــــع مســـــؤول املطابقـــــة 
ً
الصـــــندوق طبقـــــا

ياســـات وإجـــراءات التصـــو�ت ال�ـــي تـــم اعتمادهـــا مـــن أعضـــاء مجلـــس إدارة وااللــــ��ام أو حســـب مـــا تـــنص عليـــھ س

 الصندوق وسيتم تزو�د مال�ي الوحدات بتلك السياسات عند طل��ا دون مقابل.

 :الشرعية الهيئة معاي��التوافق مع  )4

وقـام مـدير  .الشـرعية الهيئة معاي��يقوم الصندوق باستثماراتھ و�مولها و�دير شؤو��ا بالطر�قة ال�ي تتوافق مع 

�شـ�ل مسـتمر. املذ�ورة املعـاي��الصندوق بتعي�ن األ�خاص  اآل�ـي ذكـرهم ملراقبـة توافـق أعمـال الصـندوق مـع 

 ال�ي تحددها هيئة الرقابة الشرعية ال�ي تتألف من: املعاي�� لهذهويعمل الصندوق �� جميع األحيان وفًقا 

 فضيلة الشيخ/ عبدهللا املنيع  •

 .هـ1391منذ تأسيسها عام عضو هيئة كبار العلماء  -

 .عضو مجلس القضاء األع�� باململكة العر�ية السعودية -

 قا�ىي سابق باملحكمة العليا باململكة العر�ية السعودية -

 الرئيس السابق ملحاكم مكة املكرمة. -

 عضو أ�اديمية الفقھ اإلسالمي. -

 عضو الهيئات الشرعية بالعديد من البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية. -

 

 فضيلة الشيخ/ د. عبدهللا املطلق  •

 أستاذ الفقھ املقارن بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية باململكة العر�ية السعودية. -

 .عضو مجلس القضاء األع�� باململكة العر�ية السعودية -

مستشار للعديد من املؤسسات اإلسالمية وعضو الهيئات الشرعية للعديد من البنوك واملؤسسـات  -

 ية اإلسالمية.املال

 

 فضيلة الشيخ/ د. محمد ع�� القّري  •

أسـتاذ االقتصــاد اإلســالمي واملــدير الســابق ملركــز األبحـاث �ــ� االقتصــاد اإلســالمي، جامعــة امللــك عبــد  -
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 العز�ز، جدة، اململكة العر�ية السعودية.

 خبـ�� باملجمع الفقهـي اإلسالمي الدو��، بمنظمة املؤتمر اإلسالمي بجدة. -

 ات الشرعية بالعديد من البنوك واملؤسسات اإلسالمية.عضو الهيئ -

 

 فضيلة الشيخ/ د. عبد الستار أبو غدة  •

 األم�ن العام للهيئة الشرعية املوحدة بمجموعة دلة ال��كة. -

 عضو باملجمع الفق�ي اإلسالمي. -

عضـــــــو مجلـــــــس معـــــــاي�� وعضـــــــو املجلـــــــس الشـــــــر��، هيئـــــــة املحاســـــــبة واملراجعـــــــة للمؤسســـــــات املاليـــــــة  -

 ية.اإلسالم

 أستاذ �� الفقھ اإلسالمي. -

 عضو الهيئات الشرعية بالعديد من البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية. -

 

 فضيلة الشيخ/ نظام �عقو�ي •

 أستاذ �� علم التفس�� وا�حديث والفقھ �� مملكة البحر�ن. -

األه�ــ�  عضــو مجلــس الرقابــة الشــرعية اإلســالمية بالوحــدة املصــرفية االســتثمار�ة اإلســالمية بالبنــك -

املتحـد، اململكـة املتحـدة (�ــي أل �ـىي)، لنـدن، مصــرف أبـوظ�ي اإلسـالمي والعديــد مـن البنـوك واملؤسســات 

 املالية اإلسالمية األخرى.

 تطه�� توزيعات األسهم: )أ (

فيمــا يخــص املبــالغ املســتثمرة �ــ� األســهم و صــناديق االســتثمار األخــرى، يحــدد مــدير صــندوق الــدخل  )1

 مــع اســتثمار الصــندوق �ــ� �ــل شــركة و صــندوق اســتثمار، �خصــمها غ�ــ� الصــا�� م��ــا و �ســب��
ً
ا تناســبا

 من صا�� قيمة أصول الصندوق كدخل غ�� صا��.

ســوف يقــوم مــدير الصــندوق باحتســاب الــدخل غ�ــ� الصــا�� �شــ�ل ر�ــع ســنوي بخصــوص �ــل شــركة  )2

علومـات وصندوق استثمار مستثمر بھ، �خصمھ من قيمة صا�� أصول الصندوق بناًء ع�� أحـدث امل

املتــوافرة وال�ــي يــتم التخصــيص لهــا �ــ� �ــل يــوم تقــو�م عنــد احتســاب صــا�� قيمــة أصــول الصــندوق. 

يـــتم التبــــرع باملبـــالغ ال�ـــي تمثـــل الـــدخل غيــــر الصـــا�� مـــن قبـــل مـــدير الصـــندوق إ�ـــ� جمعيـــات ا�ســـانية 

 مع��ف ��ا وموافق عل��ا من قبل هيئة الرقابة الشرعية. 

 اللغة: )5

شـروط واألح�ـام و�افـة املسـتندات والتقـار�ر واالخطـارات والتنـازالت وغ��هـا مـن املراســالت يجـوز إعـداد هـذه ال

ا�خطيـــة ال�ــــي تصــــدر بموجـــب أو فيمــــا يتعلــــق ��ــــذه الشـــروط واألح�ــــام بــــاللغت�ن العر�يـــة واالنجل��يــــة و�ــــ� حــــال 

 وجود أي �عارض بي��ما، �سري الن�خة العر�ية. 

 إجراءات الش�اوى: )6

وى تتعلـــق بالصـــندوق، يرســـل مالـــك الوحـــدات شـــ�واه لوحـــدة شـــ�اوى العمـــالء التا�عـــة �ـــ� حـــال وجـــود أي شـــ�

 ملدير الصندوق من خالل أي من القنوات املبينة �� املوقع االلك��و�ي ملدير الصندوق.
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لــب منــھ ذلــك. و�ــ� حالــة �عــذر 
ُ
و�قــدم مــدير الصــندوق اإلجــراءات ال�املــة للتعامــل مــع شــ�اوى املشــ��ك�ن إذا ط

) أيـــام عمـــل، يحـــق للمشـــ��ك إيـــداع شـــ�واه لـــدى هيئـــة الســـوق 30�ـــ� �ســـو�ة أو لـــم يـــتم الـــرد خـــالل (الوصـــول إ

إدارة شــ�اوى املســتثمر�ن، كمــا يحــق للمشــ��ك إيــداع شــ�واه لــدى �جنــة الفصــل �ــ� منازعــات األوراق  -املاليــة

 مـن تـار�خ إيـداع الشـ�وى لـدى الهيئـة، إال 90املالية �عـد م�ـىي مـدة (
ً
 تقو�ميـا

ً
إذا اخطـرت الهيئـة مقـدم ) يومـا

 الش�وى بجواز إيداعها لدى ال�جنة قبل إنقضاء املدة.

 اعتبارات الضر�بية والز�اة: )7

ي�ون مال�و الوحدات مسؤول�ن عن أي ضرائب دخل أو ز�اة مستوجبة علـ��م نتيجـة مللكيـ��م للوحـدات. ��ـذا 

��ي تجاه الز�اة أن يحصلوا ع�� ا�خصوص ينب�� ع�� مال�ي الوحدات الذين لد��م أي شك �� وضعهم الضر 

 استشارات مهنية للتحقق من عواقب شراء أو تملك أو التصرف �� وحدات الصندوق.

 العناية الواجبة ملعرفة العميل: )8

قد يتوجب ع�� املستثمر أن يقـدم مسـتندات إ�ـ� جانـب طلـب االشـ��اك مـن أجـل الوفـاء باملتطلبـات النظاميـة 

سـتثمر وأي مسـتفيد حقيقـي مـن الوحـدات. وتظـل هـذه املعلومـات سـرَ�ة وال ذات الصلة والتحقق من هو�ة امل

يجــــوز اإلفصــــاح ع��ــــا إال بموافقــــة املســــتثمر أو حســــب النظــــام الســــاري بــــھ العمــــل. و�جــــوز ملــــدير الصــــندوق أن 

يطلــب مســتندات أو معلومــات أخــرى مــن املســتثمر خــالل مــدة الصــندوق عنــد اللــزوم. وإذا لــم يقــدم املســتثمر 

 ستندات أو املعلومات املطلو�ة، فسوف يتم رفض اش��اكھ �� الصندوق و�مكن اس��داد وحداتھ.هذه امل

وُ�طلــــب مــــن صــــناديق االســــتثمار أو الوســــطاء املــــالي�ن ا�حــــائز�ن ع�ــــ� وحــــدات �ــــ� الصــــندوق أيًضــــا الــــدخول �ــــ� 

معلومـــة يطل��ـــا عـــن اتفاقيـــة مـــع مـــدير الصـــندوق يـــتم بموج��ـــا اإلقـــرار ب��و�ـــد مـــدير الصـــندوق بـــأي مســـتند أو 

 املستفيدين ا�حقيقي�ن وتقديم أي معلومة أخرى لالل��ام باللوائح واألنظمة.

 

 �عديل شروط الصندوق وأح�امھ: . ث

وموافقـة الهيئــة  يجـوز ملـدير الصـندوق أن يقـوم بتعــديل هـذه الشـروط واألح�ـام �عـد موافقــة مجلـس إدارة الصـندوق 

 التغ�ــ�ات وكــذلك موافقــة هيئــة الســوق املال الشــرعية
ً
يــة بتقــديم إخطــار ب�افــة التعــديالت ل�ــل مالــك وحــدات م�خصــا

 ذات الصلة.

يــــــوم مــــــيالدي مــــــن التــــــار�خ املق�ــــــ�ح للنفــــــاذ. وت�ــــــون هــــــذه  60يقــــــدم مــــــدير الصــــــندوق م�خــــــص هــــــذه التعــــــديالت خــــــالل 

يـــتم تحـــديث   ذالتعـــديالت ملزمـــة �جميـــع مـــال�ي الوحـــدات �عـــد ان��ـــاء مـــدة الســـت�ن يوًمـــا مـــن التـــار�خ املتوقـــع للنفـــا

 لتظهــــر الرســــوم واأل�عــــاب والنفقــــات الفعليــــة ومعلومــــات أداء الصــــندوق املحدثــــة وســــيقوم 
ً
الشــــروط واألح�ــــام ســــنو�ا

مــدير الصــندوق ب��و�ــد جميــع مــالك الوحــدات بتلــك الشــروط واألح�ــام ع�ــ� ال��يــد أو الوســائل اإللك��ونيــة باإلضــافة 

) وكـــــــذلك موقــــــع مـــــــدير www.tadawul.com.saودية "تــــــداول" (إ�ــــــ� �شــــــرها ع�ـــــــ� موقــــــع شـــــــركة الســــــوق املاليــــــة الســـــــع

 ) �� يوم العمل الذي ي�� يوم اعتماد التحديث.www.sambacapital.com.saالصندوق (

 

 

 النظام املطبق: . خ

فسر وفًقا لألنظمة املعمول ��ا �� اململكة العر�ية السعودية السار�ة املفعول.
ُ
 تخضع هذه الشروط واألح�ام وت

دير الصندوق و�ل مالك وحدات �حل أي نزاع ينشأ عن أو يتعلق ��ذه الشروط واألح�ام واألمور املبينة هنـا �س�� م

�ش�ل ودي. و�� حال أي نزاع لم يمكن �سو�تھ ودًيا، يجوز إحالتھ مـن قبـل أي طـرف للسـلطات القضـائية املختصـة 
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 بن�اعات األوراق املالية �� اململكة العر�ية السعودية.
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 �حق أامل

   الشرعية الهيئة معاي��

 

 :ف��ا الصندوق  أصول  �ستثمر أن يمكن ال�ي الشر�ات انواع تحديد ألغراض أدناه املذ�ورة التوج��ات وضعت

 ��ا املرتبطة والقطاعات العقارات تطو�ر من الرئيسية ايرادا��ا �ستمد ال�ي الشر�ات �� فقط الصندوق  أصول  �ستثمر .1

 .الشرعية هيئةال عاي��مل تمتثل وال�ي

 :ال�ي الشر�ات أسهم �ستبعد .2

 السوقية القيمة احتساب يتم( %33 السوقية القيمة إجما�� إ�� بفوائد القائمة الديون  �سبة ف��ا تتجاوز  )أ 

 ).املرجح السنوي  املتوسط أساس ع�� للشر�ات

 .للعمليات التشغي�� الدخل إجما�� من% 5 معدل الفوائد من الدخل �سبة ف��ا تتجاوز  )ب 

 %.49األصول  إجما�� إ�� النقدية واألرصدة املدينة ا�حسابات �سبة ف��ا جاوز تت )ج 

 .التصفية عند أو العوائد توزيع عند األفضلية �عطى ال�ي األسهم �ستبعد .3

 :التالية االستثمارات �ستبعد .4

 الدين سندات )أ 

 الشرعية الرقابة هيئة �عتمدها ال ال�ي االستثمار صناديق )ب 

 لةاآلج و املستقبلية العقود )ج 

 ا�خيارات عقود )د 

 تملك ال ما بيع )ه 

 الفضة و الذهب و العمالت وشراء لبيع مؤجلة سداد بمواعيد الصفقات )و 

 

 .الشرعية الرقابة هيئة ��ا تقوم االستثمار معاي�� و سياسة ع�� �عديالت أية �عكس بما األح�ام هذه مراجعة و �عديل سيتم

 

 .شهور  ثالثة �ل دور�ة بصفة املحفظة تموجودا جميع مراجعة من الشرعية الرقابة هيئة تمكن
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 امل�حق ب

 م2016م�خص االفصاح املا�� للسنة املالية 

 املبلغ (ر�ال سعودي) الفئة

 967,046,797 صا�� قيمة األصول 

 54,546,523 الوحدات الصادرة

 17.73 *سعر الوحدة

 )59,975,798( رسوم أداء املطور�ن

 38,985,595 رسوم اإلدارة

 80,000 ت أعضاء مجلس إدارة الصندوق املستقل�نم�افآ

 7,500 رسوم الرقابية

 810,596 رسوم تثم�ن املشاريع

 0 رسوم حيازة املشاريع

 ال يوجد رسوم املؤشر

 24,000 رسوم تنقية أر�اح املساهم�ن

 5,000 رسوم �شر املعلومات ع�� موقع تداول 

 341,461.97 رسوم التعامل

 0 رسوم ا�حفظ

 36,000 وم املحاسب القانو�يرس

 ال يوجد ت�لفة االق��اض

 0 الرسوم القانونية

 0 رسوم املدير/ رسوم أخرى 

 %0.10 معدل نفقات الصندوق 

 %0.04 معدل نفقات التعامل

 2,603,488 االس��داد / االس��داد املبكر

 36,773 رسوم االش��اك

 %0.273 االش��اك واالس��داد رسوممعدل 

 

 

مذ�ور �� القوائم املالية وال�ي تحتسب سعر الوحدة بناء ع�� القيمة الدف��ية (الت�لفة) هو  كما الوحدة أعالهسعر  •

بالصفحة التالية و املعلن �� موقع تداول  �� جدول أداء الصندوق  لالستثمارات الصندوق، أما سعر الوحدة املذ�ور 

ات الصندوق وهو سعر الوحدة املستخدم �� االش��ا�ات ويعكس سعر الوحدة ع�� أساس القيمة السوقية الستثمار 

 واالس��دادات.
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 جامل�حق 

 مثال توضي�� لطر�قة حساب املؤشر االرشادي للصندوق 

 

 �اآل�ي: هو  معيار قياس أداء الصندوق 

 بالقيمة السوقية).أل  التوزيعات النقدية % من �سبة عائد25 •
ً
 سهم الشر�ات العقار�ة املدرجة (مرجحا

 بالقيمة السوقية). ارتفاع قيمة األسهم �� الشر�ات العقار�ة % من15 •
ً
 (مرجحا

% من �سبة العائد ع�� سلة ص�وك ذات ف��ة استحقاق تبلغ ثالثة أعوام بناًء ع�� العائد عند موعد 60 •

 االستحقاق.

 

 عقار�ة:للشر�ات ال (األداء) مثال توضي�� لطر�قة حساب عائد التوزيعات النقدية وارتفاع قيمة األسهم

   أ ب ج د  و 
1 -= ج / ب  = د * أ  = و * أ       

نسبة التوزیعات 
النقدیة حسب 
 وزن الشركة

نسبة العائد 
على التوزیعات 

 النقدیة

أداء الشركة 
 حسب وزنھا

 الشركةأداء 
 خالل الربع

السعر كما في 
نھایة الربع 

 الحالي

السعر كما في 
 نھایة الربع

 سابقال

وزن الشركة 
قیمة حسب ال

 السوقیة
 ت الشركة

 1 سھم أ 20.32% 38.00 41.50 9.21% 1.87% 6.58% 1.34%
 2 سھم ب 33.16% 31.00 31.50 1.61% 0.53% 3.23% 1.07%
 3 سھم ج 28.88% 18.00 18.95 5.28% 1.52% 2.78% 0.80%
 4 سھم د 17.65% 8.25 7.35 10.91%- 1.93%- 0.00% 0.00%
موعالمج %2.01 المجموع 3.21%   المجموع 100.00%   

 

 مثال توضي�� لطر�قة حساب عائد سلة الص�وك:
 ت صكوك عائد الصكوك الربعي

 1 صكوك أ 0.8883%
 2 صكوك ب 0.7514%
 3 صكوك ج 0.6000%
 4 صكوك د 0.6463%
 متوسط العائد 0.7215%

  

 :باالستناد ع�� جداول األمثلة التوضيحية أعاله سنقوم بحساب أداء املؤشر
   أ ب = أ * ب

 ت املؤشر معاي��  العائد وز��ا باملؤشر 
 1 عائد التوزيعات النقدية خالل الر�ع�سبة  3.21% 25% 0.80%

 2 ارفاع قيمة األسهم العقار�ة املدرجة خالل الر�ع 2.01% 15% 0.30%

 3 متوسط عائد سلة الص�وك  خالل الر�ع 0.72% 60% 0.43%

1.54%     
 

�ل ر�ع ��ذه أداء % وهكذا يتم احتساب 1.54ثال التوضي�� أعاله فإن أداء مؤشر الصندوق العقاري للر�ع هو و�ناء ع�� امل

 الطر�قة.
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 مقارنة بـاملؤشر اإلرشادي تأسيسھأداء الصندوق منذ 

 

معدل التغ�� �� سعر  سعر الوحدة التار�خ

 الوحدة

معدل التغ�� ��  املؤشر اإلرشادي

 املؤشر اإلرشادي

  10.00  10.00 ايةالبد

 %18.71 11.87 %25.19 12.52 م2007د�سم�� 

 %0.52 11.93 %10.22 13.80 م2008د�سم�� 

 %2.87 12.28 %5.29 14.53 م2009د�سم�� 

 %6.14 13.03 %11.81 16.24 م2010د�سم�� 

 %4.39 13.60 %13.31 18.41 م2011د�سم�� 

 %10.66 15.05 %13.09 20.82 م2012د�سم�� 

 %9.00 16.41 %12.56 23.43 م2013سم�� د�

 %7.21 17.59 %8.87 25.49 م2014د�سم�� 

 %2.48 18.02 %1.32 25.83 م2015د�سم�� 

 6.19% 19.14 19.92- % 20.68 م2016د�سم�� 

 

 التغ�� �� املؤشر اإلرشادي التغ�� �� سعر الوحدة عائد االستثمار �� الصندوق 

 %6.19 % 19.92- منذ سنة

 %16.66 %11.73- ثالث سنوات  منذ

 %40.71 %12.36 منذ خمس سنوات

 ال ينطبق ال ينطبق منذ عشر سنوات 

 

  

 

 

 

 

 

 



CONFIDENTIAL 
 

 
 

 :وليةؤ املس إخالء
 

  الصندوق  أداء عليھ سي�ون  ما ع�� يدل ال للمؤشر السابق األداء أو االستثمار لصندوق  السابق األداء أن
ً
 أن.مستقبال

 . السابق لألداء مماثآل سي�ون  أو سيتكرر )  باملؤشر مقارنة أداءه أو(  الصندوق  اداء أن داتالوح ملال�ي اليضمن الصندوق 

 
 
 
 
 
 
 

 اإلقرار:
 

 انا املوقع ادناه اقّر بأن�ي قد قرأت وفهمت جميع وشروط  وأح�ام الصندوق وأوافق عل��ا.

 
 

 االسم:

 التوقيع:

  

 

 

 


